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Sylwester w siodle 
31. grudnia grupa pasjonatów jeździectwa zorganizowała rajd 

konny z Bokówki do Sacharewa. W rajdzie uczestniczyło sześcioro 
jeźdźców, wśród nich również bohaterka artykułu W siodle przez 
świat z 10 (130) numeru GH z 2007 r. Jeźdźcy wyruszyli o godzi-
nie 13.30. Trasa wędrówki wiodła przez Orzeszkowo, Sosnówkę i 
leśnymi drogami przez Puszczę – w tym między innymi szlakiem 
niebieskim obok Car – dębu, gdzie warunki terenowe zmusiły 
jeźdźców do opuszczenia siodeł – w sumie około 11 kilometrów 
trasy. Na miejsce ogniskowe użyczone przez państwa Kowalskich 
uczestnicy rajdu przybyli o godzinie 15.45, gdzie dołączyli inni 
miłośnicy jeździectwa, którzy z różnych powodów nie mogli prze-
być konno zaplanowanej trasy. Nietrudno domyślić się, co było 
głównym tematem prowadzonych przy ognisku rozmów. 
         tt   
 

Nowy Rok wśród bobrów. 
Tadeusz Topolski 

Zazwyczaj święta spędzamy przy bogato zastawionym stole – 
tej tradycji raczej nie kultywuję i jeśli tylko aura sprzyja wyruszam 
na wędrówkę po Puszczy. 

Pierwszy dzień 2009 roku spędziłem w jednym z chętniej od-
wiedzanych przeze mnie miejsc obok rozlewisk Leśnej, gdzie od 
dwóch lat znaczyły swoją obecność bobry, ostatnio zaś zadomowi-
ły się na dobre, o czym świadczy zbudowane przez nie żeremie, 
czyli bobrza chata (fot. na pierwszej stronie).  

Pierwsze ślady obecności bobrów na Leśnej w postaci zgryzio-
nych i powalonych drzew widoczne były kilkanaście lat temu przy 
moście na wąskotorówce do Topiła i nieco wyżej biegu rzeki przy 
wyspie, którą ochrzciliśmy na tę okoliczność Wyspą Bobrów. Nie-
co poniżej biegu Leśnej, w okolicach miejsca z krzyżem upamięt-
niającym Powstanie Styczniowe znajdowało się jedno ze znanych 
mi żeremi, drugie było za widoczną z mostu w kierunku wschod-
nim wyspą. Powoli bobry przesuwały się w górę biegu Leśnej – 
widocznie jakość wody ulegała poprawie – i mniej więcej dziesięć 
lat temu urządziły prawdziwą rzeź w drzewostanie rosnącym na 
skraju rozlewisk w kwartale 438. Miejsce, gdzie zadomowiły się 
ostatnio świadczy o dalszej ekspansji bobrów w górę rzeki – stąd 
do Sacharewa w linii prostej  jest chyba około kilometra. 

Osobiście z bobrami tym razem nie spotkałem się; w przewod-
niku zaliczono je do zwierząt prowadzących nocny tryb życia, cho-
ciaż swego czasy widzieliśmy bobra chrupiącego gałązki na skutym 
lodem Chwiszczeju, innym razem – też w dzień – przez drogę Pu-
chaczową (na jednej z map natknąłem się też na nazwę Droga na 
Łoniach) przemaszerował w odległości ok. 20 metrów ode mnie 
sznurek małych ludzików. Oczywiście widok, jaki przedstawiał 
drzewostan – powalone osiki, ale i kilka młodych dąbków – ślady 
łap i przede wszystkim budowla z gałęzi i błota nie pozostawiały 
najmniejszych wątpliwości, kto gospodarzy na tym terenie. Między 
kępami traw zauważyłem przemykającego chyłkiem rudzielca – 
ciekawe, czy bobrzy ogon zalicza on do swoich przysmaków?     

 

 

Wigilia dla samotnych 
Wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz 

z pierwszą gwiazdką na niebie, która jest  
najbardziej wypatrywana przez dzieci. Bie-
gają one od okna do okna, czekając na mo-
ment, gdy pojawi się na niebie. Wtedy też 
rozlega się krzyk „Już jest! Mamo, tato! Już 
jest!”.   

Przy stole siądą dziadek i babcia, rodzice, 
wujek i ciocia, dzieci... pojawią się wszyscy 
bliscy. Na stole będzie karp i pierogi, nie 
zapomina się nawet o jednym nakryciu wię-
cej dla niespodziewanego gościa. Śpiewa się 
kolędy, a w powietrzu unosi się zapach cho-
inki, pod którą widnieją pięknie spakowane 
prezenty.  

Ale czy magia świąt zagościła w każdym 
domu? Zapewniam, że nie. Wśród nas są 
ludzie samotni, do których nie dotrze żaden 
prezent. Kolędę usłyszą tylko z głośników  
telewizora,  siedząc  w  czterech  ścianach 
swych mieszkań. Zamiast łez szczęścia po-
jawią się łzy smutku mimo tego, że powinny 
to być radosne święta – oznaczają przecież 
narodziny Jezusa. 

Od dwóch lat Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Hajnówce organizuje Wigilie 
dla  samotnych. Jest to możliwe dzięki pra-
cownikom tego ośrodka, którzy niejedno-
krotnie muszą zostawić wiele prywatnych 
spraw związanych z przygotowaniem świąt. 
Wszystko to robione jest, aby  ludzie niema-
jący swego miejsca mieli możliwość odna-
lezienia go w tak szczególnym dniu. Mogą 
oni wtedy łamać się opłatkiem z innymi, 
składać życzenia, wysłuchać fragmentów 
Ewangelii wg św. Łukasza dotyczących 
narodzin Jezusa i – oczywiście – zjeść wie-
czerzę wigilijn ą. Szkoda, że jest tak mało 
ludzi o dobrych sercach, którzy potrafią i 
chcą zamienić smutek w radość, dając na-
dzieję  na lepsze jutro. 

 Byłem na  jednej takiej Wigilii. Widzia-
łem ludzi zamyślonych, widziałem łzy w 
oczach  podczas śpiewania kolędy „Wśród 
nocnej ciszy”. Pewnie niejedna osoba 
uczestnicząca  w  wieczerzy  myślała o tym,  
aby  nie  skończyła się ta chwila, by zostać 
w tej rodzinie do końca świąt, i – co naj-
ważniejsze – żeby następne święta  były 
lepsze, spędzone  w  gronie  bliskich. 

    T. Onikijuk 
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XVIII sesja Rady Powiatu – 22.XII.2008 r. 
Interpelacje i zapytania radnych. 
Radny Michalak: - Dlaczego na drogach powiatowych w dni 

świąt państwowych nie są wywieszane flagi? Czy kontrakt podpi-
sany z NFZ poprawi sytuację w hajnowskim szpitalu, czy ulegną 
skróceniu kolejki do specjalistów? Ponad rok temu apelowałem o 
podjęcie działań w celu budowy ośrodka turystyczno – rehabilita-
cyjnego i nic w tym kierunku się nie robi. 

Radna Niegierewicz: - Jakie są losy wniosków złożonych przez 
Starostwo do NPPDL? Co postanowiono na spotkaniu w BPN w 
sprawie wizerunku żubra na monecie euro? Może w celu rozwi-
nięcia ruchu turystycznego należałoby zmienić nazwę powiatu na 
powiat białowieski? 

Radny Petruk: - Czy w przyszłym roku możliwa będzie wymia-
na płyt chodnikowych w ul. Olgi Gabiec? 

Radny Małaszewski: - Wskazane byłoby uporządkowanie sta-
nu prawnego drogi Tofiłowce – Rudka. Należy pamiętać o remon-
tach nawierzchni niektórych dróg powiatowych. Zgłaszałem wnio-
sek o pomoc dyrektorom szkół ponadpodstawowych w sporządza-
niu wniosków na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych i taki wła-
śnie projekt przygotowany w Wydziale Spraw Społecznych będzie 
realizowany. 

Radny Petruk: - Należy podjąć działania wspierające wniosek 
prof. W. Jędrzejewskiego z ZBS w sprawie zwiększenia bezpie-
czeństwa na drodze Hajnówka – Białowieża. 

Budżet powiatu na 2009 rok. 
Starosta Włodzimierz Pietroczuk: - Na inwestycje przezna-

czamy ponad 4 mln 200 tys. zł, jest w nich ujęta ul. Mickiewicza w 
Kleszczelach i ulice w Białowieży. Każda z gmin dofinansowuje 
inwestycje na swoim terenie. Wskaźnik długu wynosi 39%, do-
puszczalny jest 60%. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie 
zaopiniowała projekt budżetu. 

Radny Petruk: - Cieszę się, że pracownicy Starostwa otrzymali 
w tym roku duże podwyżki; uważam, że należały się. Moim zda-
niem należy przewidywać podwyżki w jednostkach podległych. 

Radny Downarowicz: - Czy przy nadwyżce środków osobo-
wych można je przeznaczyć na cele przedmiotowe? 

Radny Romaniuk: - Czy będziemy w stanie zrealizować zapla-
nowane inwestycje? 

Starosta: - W budżetach przekazywanych jednostkom 10% jest 
przeznaczone na podwyżki. Nadwyżkę środków osobowych można 
przeznaczyć na cele przedmiotowe, odwrotnie – nie. Bez pozyska-
nia środków zewnętrznych na pewno nie bylibyśmy w stanie zre-
alizować wszystkich inwestycji, ale należy też pamiętać, że niektó-
re z nich są rozłożone w czasie. 

Budżet powiatu przyjęto przy dwóch głosach wstrzymujących 
się. 

Dochody budżetu – 33.629.505 zł, wydatki – 35.461.550 zł. 
Deficyt w wysokości 1.832.045 zł zostanie pokryty zaciągniętym 
kredytem. Utworzono rezerwy: ogólną – 75.000 zł i celową – 
261.000 zł (w tym oświatową – 171.000 zł). 

Rada przyjęła sprawozdania z działalności komisji, które 
przedstawili ich przewodniczący. 

Jednogłośnie radni powzięli uchwały w sprawach: zmian w 
budżecie na 2008 r., zmian w Statucie Domu Dziecka, zmian w 
podziale środków PFRON na 2008 r., przyjęcia Programu usu-
wania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu haj-
nowskiego na lata 2008 – 2032, planu pracy Rady Powiatu na 
2009 r., planu pracy Komisji Rewizyjnej, planów pracy komisji 
RP. 

 Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 27.661  zł i 
zmniejszenia planu dochodów o kwotę 958.275 zł 

 Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 203.161 zł i 
zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.133.775 zł. 

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 22.5000 zł w 
Domu Pomocy Społecznej. 

Dokonano korekty dochodów (zmniejszenia) w związku z bra-
kiem dofinansowania inwestycji drogowych (Kleszczele ul. Mic-
kiewicza, Czeremcha – Stawiszcze) ze środków unijnych i innych 
(750.000 zł), 

Zmniejszono dochody (208.275 zł) i wydatki (277.700 zł) w 
związku z brakiem dofinansowania  z środków unijnych planowanej 
inwestycji „Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 10A 
w Hajnówce”. 

Zwiększono plany finansowe jednostek oświatowych: 
- Zespół Szkół Specjalnych – 34.092 zł, 
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 25.000 zł, 
- Zespół Szkół z DNJB  - 58.590 zł, 
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 14.765 zł, 
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 5.676 zł. 

Zwiększono środki finansowe na funkcjonowanie Komisji do 
spraw orzekania o niepełnosprawności o 12.000 zł. 

Zmiana Statutu Domu Dziecka wynika z konieczności dostoso-
wania placówki do obowiązujących standardów. Jednym z wymo-
gów jest obniżenie do 2010 r. liczby miejsc do 30 (obecnie 45). 

Zmian w podziale środków PFRON dokonano w celu pełnego 
wykorzystania posiadanych funduszy. 

Program usuwania azbestu (...) jest elementem krajowego pla-
nu usuwania azbestu. 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
Starosta: - Zarządca drogi nie ma obowiązku wywieszania flag. 

Kontrakt jest nieco wyższy od poprzedniego, ale niższy od przewi-
dywanego wykonania, co nie znaczy, że w trakcie roku nie wzrośnie. 
Nie potrafię odpowiedzieć, czy zmniejszą się kolejki do specjalistów. 
Ośrodek rehabilitacyjny nie będzie budowany z budżetu powiatu, 
obecnie głównym zadaniem jest budowa Ośrodka Zdrowia w Biało-
wieży. Ośrodki rehabilitacyjne są w większości prywatne, a żaden 
inwestor zewnętrzny nie wyraził na razie chęci podjęcia takiej inwe-
stycji. Obie inwestycje zgłoszone przez powiat zajmują wysokie 
lokaty na liście rankingowej i prawdopodobnie otrzymają dofinan-
sowanie, podobnie oceniany jest projekt Narewki. 

Na spotkaniu w BPN wojewoda obiecał przejęcie działań w tej 
sprawie przez UW. Nazwa powiat białowieski to temat powracający 
co jakiś czas. W przypadku jego realizacji ponieślibyśmy koszty, 
niekoniecznie rekompensowane przez przypuszczalne zwiększenie 
wpływów z turystyki. Nazwy powiatów zwyczajowo pochodzą od 
miast powiatowych. Sprawą pozyskania funduszy należy bardziej 
zainteresować dyrektorów szkół. W sprawie drogi Hajnówka – 
Białowieża proponuję przyjęcie stanowiska przez Radę Powiatu. 

Jerzy Sirak, z – ca starosty: - Podziały geodezyjne zostaną wy-
konane przy sporządzaniu dokumentacji, teraz nie ma z tym proble-
mu. Konserwacja nawierzchni zostanie wykonana w ramach bieżą-
cego utrzymania dróg. Jeżeli gmina Białowieża zakupi płytki, to 
chodnik zostanie położony. Próbowaliśmy wymóc na ZDW posypy-
wanie solą drogi Hajnówka – Białowieża w celu poprawy bezpie-
czeństwa, niestety bezskutecznie. 

Wolne wnioski. 
Mikołaj Janowski, radny Sejmiku Wojewódzkiego: - W Depar-

tamencie Ochrony Środowiska znajdują się stosy pism od środowisk 
naukowych i ekologicznych z protestami przeciw posypywaniu solą 
tej drogi. 

Sesję zakończyło spotkanie opłatkowe. Kolędy śpiewał zespół 
Zniczka z ZS z DNJB, następnie ksiądz dziekan Michał Niegiere-
wicz i ksiądz proboszcz Józef Poskrobko złożyli zebranym świą-
teczne życzenia, życzenia świąteczne i noworoczne złożyli także 
przewodniczący Rady, starosta i radny Sejmiku. Zebrani podzielili 
się opłatkiem i prosforą.       tt     
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PROGRAM USUWANIA AZBESTU 
I WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST 

DLA POWIATU HAJNOWSKIEGO NA LATA 2008 – 2032 
Obowiązek  opracowania niniejszego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na poziomie woje-

wódzkim, powiatowym i gminnym, wynika z zapisów "Krajowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest stosowanych na terytorium Polski" przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 
roku. W ww. "Krajowym programie..." okre ślono również termin wykonania programów dla gmin i powiatów na 
31.12.2006r. 

Struktura użytkowania terenów w powiecie hajnowskim przedstawia się w następujący  sposób: lasy zajmują w powiecie haj-
nowskim obszar 83 714 ha, użytki rolne 67 480 ha, natomiast pozostałe grunty i nieużytki 11 171 ha. Biorąc pod uwagę jedynie 
użytki rolne sytuacja ta kształtuje się następująco: zdecydowanie przeważają grunty orne stanowią one 59,25% całości użytków 
rolnych, sady to 0,30%, łąki 24,22%, a pastwiska 16,23%.Na terenie powiatu hajnowskiego istnieje sieć wodociągowa o długości 
644,9 km oraz sieć kanalizacyjna  o długości 195,5 km. 

CHARAKTERYSTYKA AZBESTU, WYROBÓW ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST ORAZ OPIS 
ICH SZKODLIWEGO DZIAŁANIA 

Azbest jest nazwą handlową minerałów włóknistych z grupy 
serpentynu i amfibolu o specyficznych właściwościach fizyko-
chemicznych. Charakteryzuje go duża odporność na rozciąganie, 
elastyczność, odporność na działanie kwasów, zasad i innych 
chemikaliów, wysoka temperatura rozkładu i topnienia, złe 
przewodnictwo cieplne. Pod względem chemicznym to uwod-
nione krzemiany magnezu, żelaza, wapnia i sodu. 

Stosowanie azbestu stwierdzono już ok. 4500 lat temu na 
podstawie wykopalisk dokonanych w Finlandii. W Europie 
Południowej znany jest od ponad 2500 lat. Wzmianki w różnego 
rodzaju kronikach świadczą, że azbest od XV do XIX wieku 
dodawany był do różnych surowców w celu uzyskania, m. in., 
knotów do świec, niepalnego papieru, skóry, a także do wyrobów 
tekstylnych (np. sukna na płaszcze żołnierskie). W latach 20-tych 
XIX wieku azbest znalazł komercyjne zastosowanie w postaci 
kolekcji ogniotrwałych ubrań dla strażaków (G. Aldinieso). 
Tkaniny azbestowe stosowane były również jako kurtyny teatral-
ne. 

Wielki rozkwit azbestu przypada na erę silników parowych, 
w których zastosowane zostały azbestowo – gumowe uszczelki 
spełniające pod względem elastyczności i trwałości wymagania 
konstruktorów. 

W końcu XIX wieku rozpoczęto wydobywanie azbestu na 
skalę przemysłową, początkowo w Kanadzie, następnie w Rosji. 
Dalsze kopalnie powstawały w Afryce na obszarach Rodezji – 
obecnej RPA. Po 1910 roku nastąpił szereg dalszych odkryć i 
eksploatacji złóż w różnych rejonach świata. 

W latach 60-tych XIX wieku zapoczątkowana została przez 
Warda Johnsa nowa gałąź przemysłu materiałów budowlanych w 
postaci pokryć dachowych z dodatkiem niepalnego azbestu. 
Surowcem powszechnie stosowanym stał się dopiero w XX 
wieku, ze względu na unikalne właściwości tego minerału. 
Włókna azbestu są bardzo mocne i trwałe. Produkty azbestowe 
są kwasoodporne, ogniotrwałe, odporne na korozję i charaktery-
zują się dużą wytrzymałością mechaniczną. Dzięki tym cechom 
fizyko - chemicznym znalazły one zastosowanie w budownic-
twie, przemyśle włókienniczym, maszynowym, okrętowym i 
wielu innych. Do niedawna azbest stosowany był w produkcji 
ponad 3 tys. wyrobów przemysłowych, 85 % produkcji to 
wyroby budowlane - płyty dachowe i elewacyjne, a także rury. 
Pomimo udowodnionego działania chorobotwórczego chryzotyl 
uznawany za mniej szkodliwy pozostaje, np. w USA, ważnym 
elementem wielu technologii o kluczowym znaczeniu. Aktualnie 
azbest wykorzystywany jest m. in. w amerykańskim programie 
wahadłowców kosmicznych, których silniki rakietowe pokrywa-

ne są osłoną impregnowaną azbestem, a także w przemyśle 
okrętowym. 

Klasyfikacja wyrobów azbestowych 
Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch kla-

sach, przyjmując jako kryterium zawartość azbestu, stosowane 
spoiwo oraz gęstość objętościową wyrobu. 

Klasa I - wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 
1000 kg/m3 definiowane jako „miękkie” (słabo spoiste) zawiera-
jące powyżej 20% azbestu i małą ilość lepiszcza. Wyroby te 
łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy 
znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia stwarzając poważ-
ne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Najczęściej stosowanymi 
w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu takie jak, koce 
gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe oraz materia-
ły i wykładziny cierne. 

Klasa II - wyroby o gęstości objętościowej większej niż 
1000 kg/m3 definiowane jako „twarde” zawierające poniżej 20% 
azbestu. Włókna azbestowe w tych wyrobach są mocno związa-
ne i nawet w przypadku mechanicznego uszkodzenia materiału 
w stosunkowo niewielkiej ilości przedostają się do otoczenia. 
Wyroby „twarde” są odporne na destrukcje, a duże niebezpie-
czeństwo zanieczyszczenia środowiska i zagrożenia zdrowia 
ludzkiego występuje przy ich obróbce mechanicznej (cięcie, 
wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z 
wysokości w trakcie prac remontowych. Do tej klasy wyrobów 
zaliczane są między innymi: powszechnie stosowane płyty 
azbestowo – cementowe faliste, płyty „karo” oraz płyty płaskie 
wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondy-
gnacyjnym. W znacznie mniejszych ilościach stosowane były 
inne wyroby azbestowo – cementowe, w postaci rur służących 
do wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych 
czy kominów i zsypów. 

Właściwości azbestu zadecydowały o jego szerokim zasto-
sowaniu w gospodarce i przemyśle. Najwięcej wyrobów zawie-
rających azbest znalazło zastosowanie w budownictwie. Na 
podstawie danych z 2000r. ocenia się, że w obiektach budowla-
nych w Polsce jest ok. 15,4 mln. Mg wyrobów zawierających 
azbest, z czego prawie 14,9 mln. Mg to płyty azbestowo  – 
cementowe faliste i płaskie, a 600 tys. Mg to rury azbestowo  – 
cementowe w budownictwie ziemnym i mieszkaniowo – gospo-
darczym oraz w różnych instalacjach przemysłowych. 

Produkcja płyt azbestowo – cementowych w Polsce została 
zakazana Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowa-
nia wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z 
1997 r. i Nr 156 z 1998 r.). Zgodnie z ustawą w Polsce z dniem 
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28 września 1998 r. została całkowicie zakończona produkcja 
płyt azbestowo – cementowych, a wcześniej innych wyrobów 
zawierających azbest. Natomiast po 28 marca 1999 r. obowiązuje 
zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. Wyją-
tek stanowią wyroby z zawartością azbestu, które nie posiadają 
jeszcze swoich zamienników ze względu na ekstremalne warunki 
pracy. Wykaz takich wyrobów zawarty jest w rozporządzeniach 
ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszcze-
nia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowa-
dzania na polski obszar celny. Dotyczy to azbestu włóknistego 
sprowadzanego do diafragmy do elektrolizy przeponowej przy 
produkcji chloru i wyrobów azbestowo – kauczukowych. 

Szkodliwe oddziaływanie azbestu na zdrowie ludzkie 
Zagrożenie dla zdrowia mieszkańców wynika z nagroma-

dzenia na obszarze całego kraju różnego typu materiałów zawie-
rających azbest, w tym stosunkowo duże ilości najbardziej 
groźnego dla zdrowia – azbestu niebieskiego. Odpady azbestowo 
– cementowe stanowiące niegdyś bardzo cenny surowiec wyko-
rzystywany szeroko przez mieszkańców stanowią obecnie istotne 
źródło emisji pyłu. Odpady te zastosowane do utwardzania 
podwórek, podjazdów, dróg uległy zużyciu i degradacji pod 
wpływem warunków atmosferycznych, co jest przyczyną uwal-
niania się włókien azbestu do powietrza atmosferycznego. 
Obecność azbestu stwierdzono również w wodzie, napojach i 
pokarmach, jednak jak donosi raport Państwowego Zakładu 
Higieny z dn. 30.06.2000r. nie ma dowodów świadczących o 
tym, że azbest spożyty w wodzie jest szkodliwy dla zdrowia. 
Dlatego zastępowanie rur azbestowo – cementowych w instala-
cjach ziemnych wyrobami bezazbestowymi powinno następować 
sukcesywnie, w miarę technicznego zużycia lub w przypadku 
woli wymiany na rury bezazbestowe. Wszystkie gatunki azbestu 
są rakotwórcze dla ludzi w przypadku gdy jest on wdychany. 
Okres utajniony choroby nowotworowej wywołanej wdychaniem 
azbestu wynosi 15 – 20 lat. Włókna nie są widoczne w mikro-
skopie optycznym, gdyż mają zwykle średnice mniejsze od 
długości fali światła widzialnego. Od rodzaju włókien zależy 
bezpośrednio jego toksyczność. Większe włókna w większości 
zatrzymują się w górnych drogach oddechowych skąd są usuwa-

ne przez rzęski, włókna bardzo drobne są usuwane przez system 
odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie 
(>5µm), ale cienkie (<3µm), przenikają one do dolnych dróg 
oddechowych, wbijają się w płuca gdzie pozostają i w wyniku 
wieloletniego drażnienia komórek wywołują choroby. Trwałość 
oraz zdolność gromadzenia się w płucach włókien azbestowych 
powoduje ciężkie formy chorób płuc oraz opłucnej i otrzewnej. 

Najbardziej narażeni na choroby wywoływane pracą z azbe-
stem są pracownicy: stoczni, przemysłu chemicznego, tytonio-
wego, tekstylnego oraz zatrudnieni w kopalni azbestu, w bu-
downictwie i przy produkcji materiałów ogniotrwałych. Zanie-
czyszczenie powodujące choroby zawodowe, spotykane w 
przemyśle i przy pracach z azbestem, to kilkaset tysięcy włókien 
w 1 m3 powietrza. 

Narażenie zawodowe na pył azbestowy może być przyczyną 
następujących chorób: pylicy azbestowej, raka płuc, międzybło-
niaka opłucnej lub otrzewnej. Jest ona także przyczyną zmian 
opłucnej w postaci zgrubień lub zwapnień. Ryzyko wystąpienia 
tych schorzeń związane jest ściśle z dawką pyłu, rodzajem 
azbestu i jest ono różne dla różnych technologii przetwórstwa.  

Sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest 

Odpady zawierające azbest należy kierować na składowiska 
urządzone według zasad ogólnie obowiązujących dla odpadów 
niebezpiecznych, z wyjątkiem małej grupy odpadów zawierają-
cych azbest, dla których dopuszcza się zamykanie w masie 
betonowej lub przekształcanie w procesach fizycznych i che-
micznych. Rok 2032 ma być rokiem Polski wolnej od azbestu. 
Do tego czasu jednak należy powierzchnie, które się do tego 
jeszcze nadają, zabezpieczyć przed pyleniem lub zdemontować. 
Demontaż eternitu to bardzo kosztowne przedsięwzięcie i nie 
każde gospodarstwo domowe na nie stać, a z drugiej strony nie 
każdy eternit wymaga demontażu i utylizacji. Płyta acekolowa i 
eternit, które nie posiadają widocznych oznak starości, które nie 
są popękane, nie mają naruszonej ciągłości struktury nieko-
niecznie muszą być demontowane. Istnieją systemy impregna-
tów pomocniczych oraz akrylowo – silikonowe farby do zabez-
pieczania eternitu i płyt acekolowych. 

 
 

„D O M „D O M „D O M „D O M W I L”W I L”W I L”W I L”    
PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE I BUDOWLANE 

DOMY MIESZKALNE, BUDYNKI GOSPODARCZE I USŁUGOWE 
MAŁA ARCHITEKTURA 

Tadeusz Mróz 
ul. Piłsudskiego 26/21 

085 682 34 72     509 22 00 80 
 

KOMUNIKAT 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Hajnówce informuje o planowanych nocnych płukaniach 

sieci. Płukania będą się odbywały w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.  22.30 - 2.30 z wyjątkiem stycznia 
ze względu na przypadające święta. 

Terminy płukania : 19 stycznia, 2 lutego, 2 marca, 6 kwietnia, 4 maja, 1 czerwca, 6 lipca,  
    3 sierpnia, 7 września, 5 października, 2 listopada, 7 grudnia. 

Za uciążliwości i niedogodności związane z płukaniem sieci wszystkich odbiorców wody przepraszamy. 
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INFORMACJA 
o stanie środowiska na terenie powiatu hajnowskiego 

- Ogólna ocena jakości wód. Jest podstawową oceną 
obejmującą 5 klas jakości tych wód (z uwzględnieniem 
warunków jakości wody powierzchniowej wykorzystywanej 
do zaopatrzenia ludności do spożycia). Są to: klasa I - wody o 
bardzo dobrej jakości, klasa II - wody dobrej jakości, klasa III 
- wody zadowalającej jakości, klasa IV - wody 
niezadowalającej jakości, klasa V - wody złej jakości.  

- Ocena przydatności do bytowania ryb.  
- Ocena przydatności wody do spożycia.  
- Ocena wrażliwości wód na zanieczyszczenie 

związkami azotu ze źródeł rolniczych i podatności na 
eutrofizację.  

- Na terenie powiatu hajnowskiego WIOŚ w Białymstoku 
prowadzi badania monitoringowe rzek: Narwi, Narewki, 
Leśnej Prawej i Nurca. Ostatnie badania rzeki Narew 
wykonano w 2007 roku. W przypadku Leśnej Prawej, ostatnie 
badania przeprowadzono w 2006 roku na odcinku powyżej i 
poniżej Hajnówki, a w 2007 roku w profilu granicznym w  m. 
Topiło. Ostatnie badania Nurca na terenie powiatu wykonano 
w 2004 roku. Ostatnie badania Narewki przeprowadzono w 
2006 roku. Stąd w niniejszym opracowaniu w przypadku 
Nurca i Narewki ograniczono się do przypomnienia wniosków 
z poprzedniej oceny stanu środowiska powiatu, 
zaktualizowano natomiast informacje z kontroli źródeł 
zanieczyszczeń. 

NAREW 
Narew jest prawostronnym dopływem Wisły I rzędu o po-

wierzchni zlewni 75175,2 km2. Długość całkowita rzeki wy-
nosi 484 km, w tym długość odcinka płynącego na terenie 
Polski 455 km. Rzeka bierze początek na terenie Białorusi w 
bagnach wschodniego skraju Puszczy Białowieskiej. Zlewnię 
górnej Narwi stanowią tereny stosunkowo słabo uprzemysło-
wione o charakterze typowo rolniczym oraz duże obszary 
leśne. Przy granicy białoruskiej zlokalizowano zbiornik zapo-
rowy Siemianówka, pełniący obecnie funkcje rekreacyjne. 

Na terenie województwa podlaskiego rzeka przepływa 
przez teren Narwiańskiego Parku Narodowego oraz Łomżyń-
skiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Głównymi źró-
dłami zanieczyszczeń Narwi na terenie woj. podlaskiego są 
miejscowości: Białystok i Łomża. 
 Na terenie powiatu hajnowskiego badania prowadzono w 2 
punktach pomiarowych (m. Babia Góra i m. Bondary) 
Wnioski z badań przeprowadzonych w 2007 roku 
Ogólna ocena jakości wód w profilach pomiarowych 
zlokalizowanych na terenie powiatu odpowiadała: III klasie 
(wody zadowalającej jakości) w m. Babia Góra i V klasie 
(wody złej jakości) w m. Bondary (431,7 km). 
Ocena przydatności do bytowania ryb wykazała, że wody 
rzeki w żadnym z wyżej wymienionych profili nie spełniają 
kryteriów bytowania ryb w warunkach naturalnych. 
Ocena podatności na eutrofizację nie wykazała przekroczeń 
wartości granicznych wskaźników kryterialnych w punktach 
pomiarowych: w m. Babia Góra i Narew, natomiast w punkcie 
Bondary poniżej zbiornika Siemianówka podobnie jak latach 
2004 – 2006, wystąpiło przekroczenie wartości chlorofilu „a” 
- jednego z podstawowych wskaźników eutrofizacji wód. 
Przyczyną jest występowanie (od wielu lat) sezonowych 
zakwitów w zbiorniku Siemianówka i spływ glonów do koryta 

rzeki. W roku 2007 zanotowano wzrost koncentracji chlorofilu 
„a” (w stosunku do badań z 2005 i 2006 r.). 
Oczyszczalnia gminna w Narwi. Obiekt został skontrolowany  
w okresie luty - marzec 2008 roku. Stan formalno - prawny w 
zakresie odprowadzania ścieków z oczyszczalni jest 
uregulowany (pozwolenie wodno - prawne obowiązuje do 
31.01.2014 roku). Oczyszczalnia posiada punkt zlewny ścieków 
dowożonych. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rowu 
melioracyjnego, a następnie do rzeki Narew. Przeprowadzone 
przez WIOŚ badania jakości odprowadzanych ścieków nie 
wykazały przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń. 

LEŚNA PRAWA 
Rzeka Leśna Prawa bierze początek (132,7 km) na północ 

od miasta Hajnówka. Na 105,0 km swego biegu opuszcza grani-
ce Polski i uchodzi na 263,7 km do rzeki Bug po stronie Biało-
rusi. Przepływając przez Hajnówkę rzeka przyjmuje ścieki ko-
munalne i przemysłowe z miasta, a następnie wpływa na teren 
Puszczy Białowieskiej. Zlewnia ma charakter typowo leśny. 
W 2007 roku rzeka badana była w punkcie granicznym – w m. 
Topiło w ramach monitoringu diagnostycznego. 
Ogólna ocena jakości wód w  m. Topiło podobnie jak w 2006 
roku odpowiadała V klasie (wody złej jakości). 
Ocena przydatności do bytowania ryb wykazała, że wody 
rzeki Leśnej Prawej w  m. Topiło nie spełniają kryteriów, 
przydatności do bytowania ryb w warunkach naturalnych 
(przekroczone wartości tlenu rozpuszczonego, azotynów i 
fosforu ogólnego). 
Ocena podatności na eutrofizację wykazała w m. Topiło 
przekroczenie, podobnie jak w 2006 roku wartości granicznej 
fosforu ogólnego. 
W ogólnej ocenie Leśnej Prawej w roku 2006 woda rzeki 
odpowiadała IV klasie czystości (o niezadowalającej jakości) w 
przekroju pomiarowym powyżej m. Hajnówka, natomiast  
w profilach poniżej m. Hajnówka i w  m. Topiło jakość wód 
uległa pogorszeniu do V klasy. Wyniki badań wskazują, że 
wody rzeki Leśnej są zanieczyszczane przez dotychczas nie 
zaewidencjonowane źródła zanieczyszczeń zlokalizowane w 
obszarze Hajnówki. Wielkość zanieczyszczenia wód sięga 
profilu granicznego w m. Topiło. 
 
RINDIPOL S.A. – ciepłownia w Hajnówce. Kontrolę 
przeprowadzono w styczniu 2008 roku. Podmiot pobiera wodę z 
3 studni głębinowych zlokalizowanych na terenie ciepłowni. 
Część wody jest odsprzedawana innym podmiotom. 
Szczegółowe warunki poboru są uregulowane pozwoleniem 
sektorowym wydanym przez Starostwo Powiatowe w 
Hajnówce. Ścieki bytowo – gospodarcze trafiają do kanalizacji 
miejskiej poprzez kanalizację Fabryki Mebli „FORTE” S.A. 
Ścieki technologiczne powstałe przy produkcji wody 
zmiękczonej są odprowadzane do odstojnika i wywożone do 
oczyszczalni miejskiej. Wody opadowe odprowadzane są do 
kanalizacji deszczowej Fabryki Mebli „FORTE” S.A. Kontrola 
nie wykazała nieprawidłowości. 

IMPORT-EXPORT Artykułów Przemysłowych i 
Spożywczych Jerzy Daniłowicz. W lutym 2008 
przeprowadzono kompleksową kontrolę podmiotu. Podstawową 
działalnością jest hurtowy i detaliczny handel narzędziami i 
częściami zamiennymi do maszyn rolniczych. W obiekcie 
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planowany jest obrót środkami ochrony roślin. Woda do celów 
socjalnych pobierana jest z miejskiej sieci wodociągowej. 
Pobór wody i odprowadzanie ścieków odbywa się zgodnie z 
umową zawartą z Przedsiębiorstwem Wodociągów i 
Kanalizacji Spółka z o. o. w Hajnówce. W wyniku kontroli 
obiektu nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 Transport Mi ędzynarodowy i Krajowy „BOJAR” 
Grzegorz Kicel. Kontrolę przeprowadzono w okresie luty - 
kwiecień 2008 roku. Firma prowadzi działalność w zakresie 
transportu drogowego oraz konserwacji i naprawy pojazdów 
samochodowych. Zakład pobiera wodę z wodociągu 
miejskiego na potrzeby bytowe pracowników, a ścieki bytowo 
- socjalne odprowadza do kanalizacji miejskiej. Plac, na 
którym znajduje się firma jest nieutwardzony, a wody 
opadowe wsiąkają w ziemię. Według oświadczenia 
właściciela mycie pojazdów odbywa się w myjni, co jest 
poświadczone rachunkami za mycie pojazdów. Firma od 
strony północno - wschodniej znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie rzeki Leśnej Prawej. Podczas kontroli nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 Fabryka Mebli „FORTE” S.A . Oddział w Hajnówce. 
Kontrolę przeprowadzono w kwietniu 2008 r. w wyniku 
zgłoszenia do WIOŚ informacji o zanieczyszczeniu rowu 
odprowadzającego wody opadowe z terenu zakładu „FORTE” 
SA do rzeki Leśnej. W trakcie kontroli stwierdzono, że teren 
byłego zakładu FURNEL S.A. uzbrojony jest w sieć wodno - 
ściekową, z której korzysta kilka podmiotów: „FORTE” S.A. 
Oddział w Hajnówce, Rindipol S.A. (kotłownia w Hajnówce), 
Walenty Wasiluk (wyrób materiałów podłogowych), FORNIR 
Mikołaj Sawicki i POLCOVA (okleiniarnia). Ścieki bytowo - 
przemysłowe z w/w zakładów dopływają grawitacyjnie do 
zbiornika przepompowni. Ze zbiornika przepompowni ścieki 
są tłoczone do miejskich urządzeń kanalizacyjnych. W 2005 
roku kanalizacja deszczowa na terenie FORTE została 
zmodernizowana. Stanowią ją 2 ciągi kanałów zakończonych 
wspólnym wylotem do rowu melioracyjnego, który uchodzi 
do rzeki Leśnej Prawej. Głównym użytkownikiem kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej jest Fabryka Mebli „FORTE” S.A. 

posiadająca pozwolenie wodno - prawne na odprowadzanie wód 
opadowych (ważne do 06.01.2010 r.). 
Przedstawiciel firmy „FORTE” S.A. poinformował że 
3.04.2008 r. firma POLCOVA (okleiniarnia) dokonała 
spuszczenia wody z dołów warzelnianych. Wystąpiła 
niedrożność kolektora sanitarnego tłoczącego ścieki do 
kanalizacji miejskiej, przez co doszło do przelania ścieków w 
studzience na kolektorze sanitarnym, mającej połączenie z 
kanalizacją deszczową. Nastąpił przelew ścieków do kanału 
burzowego, a następnie odpływ ścieków do rowu 
melioracyjnego. W celu zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem dalszego odcinka rowu Straż Pożarna 
usypała zapory ziemne. Zgromadzone w rowie ścieki – łącznie 

56 m3 zostały usunięte i wywiezione do punktu zlewnego 
nieczystości płynnych w Hajnówce. W dniu 04.04.2008 w 
wyniku oględzin rowu odprowadzającego wody opadowe nie 
stwierdzono zanieczyszczenia wód. Na dnie rowu występowały 
osady. Nie stwierdzono także występowania wód opadowych w 
studzienkach rewizyjnych na kolektorach deszczowych.  

Z powodu istniejącej możliwości nielegalnego 
odprowadzania ścieków bytowo - przemysłowych do 
kanalizacji deszczowej wydano zarządzenie pokontrolne, które 
obliguje Fabrykę Mebli „FORTE” S.A. do wyeliminowania 
możliwości nielegalnego odprowadzania w/w ścieków do rowu 
melioracyjnego poprzez zlikwidowanie połączenia kanalizacji 
sanitarnej z deszczową. Zarządzenie pokontrolne zostało 
zrealizowane dnia 16.04.2008.  

„RUNO” Sp. z o. o. w Hajnówce. Kontrolę podmiotu 
przeprowadzono w okresie maj - czerwiec 2008 roku. Zakład 
pobiera wodę z wodociągu miejskiego, którą zużywa do celów 
technologicznych oraz na potrzeby bytowe pracowników. 
Powstające ścieki gromadzone są w zbiornikach 
bezodpływowych i wywożone według potrzeb przez 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce. 
Wody opadowe z terenu zakładu odprowadzane są systemem 
kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej. W trakcie kontroli nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

   
 
 

  

17-200 Hajnówka 
ul. 3-Maja 59 

kom 
+48 604 570 979 

 
 
 
 

Gabinet specjalizuj ący si ę w leczeniu nieoperacyjnym żylaków ko ńczyn dolnych metod ą skleroterapii 
piankowej Tessariego pod kontrola USG. Udziela równ ież konsultacji chirurgicznych, kwalifikuje do 

zabiegów chirurgicznych oraz usuwa zmiany skórne z niezb ędną histopatologi ą /diatermia/.  
 

 
Ogłoszenie 

Sprzedam mieszkanie w bloku przy ul. Reja 6 na I piętrze - 57,80 m2. 
Kontakt: 502 621 157 lub 513 907 202 
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XXIII sesja Rady Miasta – 30.12.2008 r. 
Obradom przewodniczył z – ca przewodniczącego,  Euge-

niusz Saczko. 
Informacja o działalności burmistrza. 
Złożono wniosek do NPPDL o dofinansowanie przebudo-

wy ul. Kolejowej. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę meryto-
ryczną, lecz nie otrzymał dofinansowania; składane jest odwo-
łanie od tej decyzji. 

Radny Sokołowski: - Jakie są powody prowadzenia prac 
związanych z procedurą zmiany Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta? 

Radny Dzik: - Dlaczego w informacji nie został uwzględ-
niony zjazd w ul. Białostockiej, skoro są tam prowadzone pra-
ce? 

Radny Wiatrowski: - Czy dokumentacja zbiornika wodnego 
jest na tyle zaawansowana, żeby zacząć realizować inwestycję? 

Radny Łabędzki: - Na jakich warunkach Stowarzyszenie 
„Ciapek” jest dysponentem terenu schroniska, dlaczego ogła-
sza się przetarg na prowadzenie schroniska i jak humanitarnie 
przeprowadza się odłowy? 

Radny Surel: - Kiedy będą wiadome losy odwołania? 
Burmistrz Anatol Ochryciuk: - Lista zmian jest do wglądu; 

proponujemy kilkadziesiąt zmian, których oczekują właściciele 
nieruchomości, inwestorzy, a także urząd. PUK potrzebowało 
ziemi na wysypisko, więc skorzystało z możliwości i rozpoczęło 
prace przy zjeździe przy ul. Białostockiej. Projekty budowy 
zbiornika wodnego i hali sportowej przy ZS nr 2 powinny być 
gotowe za 2 – 3 miesiące. Projekt kompleksu OSiR jest wyko-
nany, wymaga drobnych poprawek. Ogłoszenie przetargu to 
wymóg ustawowy. Stowarzyszenie ma teren w użyczeniu. 
Odłowami zajmują się przeszkoleni pracownicy UM, posiada-
jący odpowiednie urządzenia. Odwołanie zostało rozpatrzone 
negatywnie, szansy upatruję w tym, że znajdujemy się na liście 
rezerwowej. 

Informacja została przyjęta przy trzech głosach wstrzymu-
jących się. 

Mikołaj Janowski, radny Sejmiku Wojewódzkiego: - 
Chciałbym uzupełnić wypowiedź burmistrza n. t. przebudowy 
ulicy zgłoszonej do NPPDL – jeden z burmistrzów w woje-
wództwie podlaskim najwyraźniej przeszarżował z wydatkami 
inwestycyjnymi i istnieje duże prawdopodobieństwo, że projekt 
hajnowski otrzyma dofinansowanie. Szkoda, że opóźnia się 
wykonanie dokumentacji zbiornika wodnego, ponieważ są 
przesłanki wskazujące na możliwość rozpoczęcia jego budowy 
w 2009 roku i ukończenia w 2010. Nie ukrywam, że mija się to 
z moimi osobistymi pragnieniami; chciałem, żeby powstały 
dwa zbiorniki retencyjne: jeden od strony północnej na Leśnej 
w okolicy Lipin, a drugi od strony południowej, w okolicy 
Orzeszkowa. Ponawiam prośbę o zbudowanie parkingu przy 
budynku na ul. Piłsudskiego 10, żeby rolnicy przyjeżdżający do 
ARiMR mieli gdzie zostawiać swoje pojazdy. ZDW przewidział 
w 2009 r. 700.000 zł na remont odcinka drogi wojewódzkiej od 
strony Białegostoku, od granicy miasta. Nie jest dobrze, że 
szykują się zwolnienia grupowe w zakładzie Forte, ale trwają 
rozmowy na temat odrolnienia gruntów w Trywieży a firmie, 
która chce zbudować tam zakład ceramiczny zależy na dopro-
wadzeniu gazu; wówczas łatwiej byłoby doprowadzić gaz do 
Hajnówki. Pojawił się też nowy inwestor w powiecie, który jest 
zainteresowany zakupem 120 ha gruntów. Wobec dużego zapo-
trzebowania tego zakładu na energię prowadzone są rozmowy 
z Białorusią na zakup energii elektrycznej. Przedtem progno 

zowano ilość nowych miejsc pracy na 2000; kryzys spowo-
dował, że szacuje się je obecnie na 600, ale i tak jest to wielce 
obiecujące. 

Życzę zdrowia, pomyślności i wspólnej pracy nad lepszą 
przyszłością naszej małej ojczyzny.   

Informacja dotycząca powołania Straży Miejskiej. 
Informacja zawierała m. in.: kalkulacje kosztów powołania 

straży w składzie trzyosobowym (155.518 zł) i pięcioosobo-
wym (240.150 zł), zestawienie danych z miast  województwa 
podlaskiego, a także wskazanie jako alternatywy nawiązanie 
współpracy z firmą ochroniarską. 

Radni: Wiera Masajło i Wiktor Dzik w imieniu komisji 
wnioskowali o poszukiwanie możliwości alternatywnych. 

Radny Sokołowski: - Temat straży ciągnie się od roku, na-
leży podjąć szybką decyzję na tak lub nie. 

Radny Ostapczuk: - Przerobiliśmy tę rzecz praktycznie, 
straż była i została zlikwidowana decyzją Rady. Nie ma sensu 
wracać do tej sprawy. 

Radna Dymińska: - Chodzi o zadania typu komunalnego, 
mieszkańcy nie dbają o porządek w mieście. Problemem jest 
koszt powołania straży, być może rozwiązaniem jest powierze-
nie tych spraw firmie ochroniarskiej. 

Radny Dzik: - Nie upieramy się przy tym, że to musi być 
straż, ale porządek w mieście powinien być przestrzegany. 
Należy przeprowadzić kalkulację kosztów rozwiązań alterna-
tywnych. 

Przewodniczący: - Przewidujemy wprowadzenie tej sprawy 
do porządku obrad sesji w lutym. 

Budżet miasta na 2009 rok. 
Burmistrz: - Projekt budżetu zakłada przekroczenie kwoty 

40.000.000 zł. Inwestycje stanowią w nim 26% wydatków. Na 
koniec 2008 roku zadłużenie wynosi 2.998.000 zł, planowany 
deficyt w roku 2009 wynosi 6.914.800 zł co sprawi, że poziom 
zadłużenia wyniesie 21%. Regionalna Izba Obrachunkowa 
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. 

Radny Dzik: - Dla kogo ten zjazd z ul. Białostockiej ma 
być robiony, czy jest tam planowana jakaś inwestycja? Dla-
czego w wykazie nie ma ul. Przytorowej? 

Radna Dymińska: - Co z wydatkami, co do których RIO 
wyraziła opinię, że nie powinny być ponoszone? 

Radny Łabędzki: - W ostatnim załączniku nie było ul. Ko-
lejki Leśne, była ul. Żeromskiego, teraz jest odwrotnie. Miesz-
kańcy mówią, że stało się tak dlatego, ponieważ przetarg na 
czworak wygrała niewłaściwa osoba. Jaka jest powierzchnia 
działki przy Białostockiej i do czego zobowiązał się inwestor? 
Dlaczego dotujemy SPZOZ? 

Radny Rakowicz: - Jest to projekt, o którym po raz pierw-
szy mogę powiedzieć, że nie jest zachowawczy. W załączniku 
nagle pojawiła się ul. Łosia. Zbyt małe środki są przeznaczone 
na przeciwdziałanie narkomanii. Skąd taki wzrost kosztów za 
oświetlenie? 

Radny Surel: - Ten zjazd był planowany w 2006 roku, nie 
wiem, dlaczego wówczas nie został wykonany? Należałoby 
wybudować przynajmniej jedną ścieżkę rowerową. Brak jest 
wyszczególnienia inwestycji wodno – kanalizacyjnych. 

Radny Wiatrowski: - Czy zostanie dokończona renowacja 
grobów osób zamordowanych w czasie II wojny? 

A. Ochryciuk: - Ulica przy torze (bez nazwy) do tej pory 
nie mogła być nawet projektowana, ponieważ znajduje się tam 
potężny słup. Zabiegaliśmy o jego likwidację od kilku lat i 
dopiero teraz powstała taka możliwość. Budowa zjazdu to 
budowa infrastruktury drogowej. Tam jest nie tylko Pronar z 
działką o powierzchni ok. 10 ha, jest myjnia, dwie wieże tele-
fonii, fabryka  
opakowań. Są sytuacje, kiedy można stawiać warunki, ale w 
tym 
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wypadku to my powinniśmy stwarzać udogodnienia inwesto-
rom. RIO użyła określenia „nie powinny”; gdyby uznała, że 
działamy wbrew prawu nie wydałaby pozytywnej opinii. Czy 
mamy zaprzestać wspierania kombatantów, PCK, szkolnictwa 
wyższego? Hajnówka pozostała jedynym miastem w wojewódz-
twie z Wydziałem Zamiejscowym PB. Ulica Żeromskiego nie 
ma połączenia z ul. Reja, tak została zaprojektowana. W tej 
dzielnicy większość ulic jest przebudowana, będziemy kontynu-
ować te działania. 

Mamy to szczęście, że nie musimy martwić się upadającym 
ZOZ – em. Dajemy szpitalowi dotacje na określone zadania, 
ale nie umarzamy podatków i jest to działanie celowe, ponie-
waż umarzanie podatków skutkuje zmniejszeniem subwencji 
ogólnej. W sprawie przeciwdziałania narkomanii podzielam 
pana pogląd, ale tu zawsze jest do wykorzystania rezerwa. 
Przeprowadziliśmy modernizację oświetlenia, ale z każdym 
rokiem przybywa nowych punktów oświetleniowych. W przy-
szłym roku będzie budowana ścieżka rowerowa przy ul. Armii 
Krajowej. Inwestycje wodno – kanalizacyjne wykonuje PWiK. 
Występujemy o pieniądze na renowację nagrobków – ilość i 
czas wykonanych prac zależy od wysokości i terminu otrzyma-
nia dotacji. 

Budżet przyjęto dziesięcioma głosami, przy ośmiu wstrzy-
mujących się. 

Uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2008 r. powzięto 
przy czterech głosach wstrzymujących się. 

Objaśnienia dokonanych zmian: 
Środki w wysokości 80.000 zł z zadań bieżących przezna-

czone zostały na inwestycje.  
Zwiększona została subwencja oświatowa na dofinansowa-

nie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli – 
31.048 zł. 

Otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej – 119.054 zł. 
Zmniejszono plan dochodów w kwocie 300.000zł- planowa-

ne środki do pozyskania z FRKF na budowę krytej pływalni 
zostaną przeniesione na 2009 rok 

 Zmiany w planie wydatków 
Zmniejszono rezerwę celową w kwocie 55.000zł z przezna-

czeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw i 
nagród jubileuszowych w szkołach, 

Zwiększono o kwotę 205.102zł sumę przeznaczoną na wy-
płatę odpraw i nagród jubileuszowych, w tym : 

- Zespół Szkół Nr 1 – 66.102zł;  Zespół Szkół Nr 2  – 
100.000zł;  Zespół Szkół Nr 2 –  24.000zł;  Zespół Szkół Nr 3 
– 6.000zł;  Szkoła Podstawowa Nr 3 – 9.000zł.  

Kwotę 100.000zł przeznaczono dla SP ZOZ na dofinanso-
wanie zadania inwestycyjnego „ termomodernizację budynku 
Przychodni Rejonowej Nr 1 w Hajnówce”. 

Zmniejszono o kwotę 110.000zł środki przeznaczone na bu-
dowę kompleksu sportowo -rekreacyjnego.  

W związku z czasowym wstrzymaniem budowy krytej 
pływalni dokonano zmniejszenia planu wydatków o 300.000 
zł.  

Radny Tomaszuk, dyr. SPZOZ: - To nie jest dotowanie fir-
my, ale mieszkańców. Szpital jest dobrem wspólnym, a my 
wszystkie zyski inwestujemy w ochronę zdrowia. 

Radny Łabędzki: - Dlaczego tak duże kwoty są na odprawy 
nauczycielom i czy wpływ na ich wysokość miało odejście 
dyrektora ZS nr 2? 

Burmistrz: - Wielu nauczycieli zdecydowało się odejść na 
emerytury, a decyzja dyrektora zależała od niego. 

Uchwały w sprawach: zabezpieczenia w formie weksla „in 
blanco”, ustalenia jednostkowej stawki dotacji dla ZKM, 

zmiany uchwały w sprawie uprawnienia określonych grup 
osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komu-
nikacji miejskiej, przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, rocznego pro-
gramu współpracy z organizacjami pozarządowymi powzięto 
jednogłośnie, a w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny loka-
lu mieszkalnego (dotyczyło jednego lokalu) przy dwóch gło-
sach wstrzymujących się i jednym przeciwnym (radny Rako-
wicz). 

Weksel w formie „in blanko” jest jednym z dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie budowy 
ulic Żabia Górka i Odległa. 

Zakłady budżetowe mogą otrzymywać dotacje przedmio-
towe z budżetu miasta według stawek jednostkowych ustalo-
nych przez Radę Miasta. 

Honorowi dawcy krwi zwrócili się o rozszerzenie katalogu 
osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów 
środkami komunikacji miejskiej. 

Radny Rakowicz: - Ostrzegałem, że sprzedaż mieszkań bę-
dzie malała. 

Wolne wnioski, zapytania. 
Radna Dymińska: - Jaka część środków z funduszy unij-

nych przeznaczonych na inwestycje trafiło do Hajnówki? 
Wskazane jest, żeby w sesjach uczestniczyła ta z radczyń 
prawnych, która opiniuje projekty uchwał. 

Radny Łabędzki: - Mija połowa kadencji, a my wciąż ma-
my za patronów ulic osoby, które sprzeciwiały się odzyskaniu 
niepodległości. Czy planowane jest utworzenia stanowiska 
drugiego zastępcy burmistrza? Podobno zamierza pan zatrud-
nić doradcę finansowego? 

Radny Rakowicz: - Jeżeli ktoś z mieszkańców złamie nogę 
na ul. Piłsudskiego to podam sprawę do prokuratury. Na ul. 
Bielskiej tworzy się po opadach kałuża i przechodnie są 
ochlapywani wodą. 

Radny Surel: - Do wykonywania ścieżek rowerowych nale-
ży używać asfaltu, a nie kostki. 

Radny Sokołowski: - Co urząd może zaoferować zwalnia-
nym pracownikom? 

Radny Wiatrowski: - Na jezdni w ul. 3 Maja przy Lipowej 
należy linię ciągłą zastąpić przerywaną. 

Anna Birycka, przew. RO Placówka: - Na terenie OSiR by-
ło kiedyś lodowisko, przydałoby się przywrócić ten zwyczaj. 

Burmistrz A. Ochryciuk: - Kwotami nie dysponuję, ale były 
one publikowane. Powiat hajnowski plasuje się gdzieś pośrod-
ku w wykorzystaniu środków unijnych. Panie prawniczki spe-
cjalizują się w różnych zagadnieniach; myślę, że nie będzie 
problemu z takim uzgodnieniem obecności. Ustawa deubeki-
zacyjna, która miała rozwiązać kwestie nazewnictwa ulic nie 
weszła w życie. Też słyszałem o drugim zastępcy, ale nic wię-
cej nie wiem na ten temat. Nie rozważałem powołania doradcy 
finansowego, natomiast od nowego roku będzie zatrudniony 
audytor – jest to wymagane wtedy, gdy wysokość budżetu 
przekroczy 40 mln zł. W przyszłym roku ZDW planuje przebu-
dowę chodników w ul. 3 Maja. Postaram się spowodować 
likwidację kałuży. W sprawie rodzaju nawierzchni powinni 
wypowiedzieć się fachowcy. Tak, tam powinna być linia prze-
rywana. Od kilku lat lodowisko jest w amfiteatrze, ale rozwa-
żymy i tę możliwość. W związku ze spodziewanymi zwolnie-
niami będziemy korzystać z instrumentu, który mamy do dys-
pozycji, czyli robotami publicznymi. 

Dziękuję za współpracę Radzie, przewodniczącym rad 
osiedli, pracownikom urzędu, przedstawicielom mediów i 
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życzę w nowym roku pomyślności, zdrowia i szczęścia w życiu 
osobistym. 

Radna Dymińska: - W imieniu radnych klubu PiS składam 
świąteczne życzenia wyznawcom prawosławia.  tt  

W Referacie Gospodarki Komunalnej sprawdziłem, jak 
kształtowały się koszty za zużycie energii elektrycznej w prze-
ciągu ostatnich lat. W 2002 (przed wymianą żarówek) wynio-

sły 550.000 zł, w 2004 – 360.000 zł, w 2005 – 410.000 zł, w 
2006 – 411.000 zł, w 2007 – 392.000 zł i w 2008 – 460.000 zł. 
Należy też pamiętać, że zostały oświetlone nowe miejsca : 
skwer przy UM, korona amfiteatru i ulice (niektóre częścio-
wo): Rakowieckiego, Daleka, Boczna, Skarpowa, Sołonie-
wicz, Nadbrzeżna, Wróblewskiego, Akacjowa, Storczykowa.      

 

Zadania inwestycyjne w 2009 r. 
Planowane wydatki 

z tego źródła finansowania 

Nazwa zadania inwestycyjnego 
Łączne 

koszty fi-
nansowe 

rok bud że-
towy 2009 

(8+9+10+11) dochody 
własne jst 

kredyty 
i po życzki 

środki 
pocho-
dzące 

z innych  
źródeł* 

środki wymie-
nione 

w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 u.f.p. 

5 6 7 8 9 10 11 

Budowa ul. A. Krajowej  od ul. Ra-
kowieckiego do ul. 3 Maja  573 946 485 300 485 300       

Budowa ul. Strzeleckiej 336 070 232 140 232 140       

Budowa infrastruktury drogowej 
szansą na rozwój społeczno - go-
spodarczy miasta Hajnówka 

3.424.541 1 992 206 1 992 206     1 432 335 B*  

Budowa ul. Staszica 89 950 89 950 89 950       
Budowa zjazdu z ul. Białostockiej na 
działkę nr 1/61 102 600 102 600 102 600      

Budowa ul. Łosiej 166 850 166 850 166 850    

Budowa ul. Chopina 83 900 83 900 83 900    
Budowa ul. Kolejki Leśne I etap od-
cinek od ul. A. Krajowej do bramy 
Nadleśnictwa 

302 450 302 450 302 450    

Budowa chodników A. Krajowej i ul. 
Miłkowskiego 40 000 40 000 40 000    

Dokumentacja ulic Dalekiej, Spokoj-
nej, bez nazwy od Lipowej do Mił-
kowskiego, Spiralnej 

187 744 187 744 187 744    

Wykonanie dokumentacji technicznej 
zbiornika wodnego przy ul. Poddolnej 84 000 43 500 43 500       

Termomodernizacja budynków ko-
munalnych 1 143 500 1 143 500 228 700 914 800   

Wykup gruntów, odszkodowania 250 000 250 000 250 000       
Opracowania geodezyjne i kartogra-
ficzne (wtórniki, studium wykonalno-
ści) 

15 000 15 000 15 000        

Zakup kserokopiarek 9 000 9 000 9 000       
Wykonanie dokumentacji projektowej 
hali sportowo - widowiskowej przy 
Zespole Szkól Nr 2 

275 000 247 500 247 500        

Budowa zakładu pomocniczego ZZO 1 000 000 1 000 000 1 000 000       
Budowa oświetlenia w ul. Księżyco-
wa, Rysia, Ciasna, Wiosenna, Kole-
jowa 

128 000 128 000 128 000       

Dowieszanie nowych lamp w ul. 
Jaskółczej, Staszica, Warszawskiej 

12 000 12 000 12 000       

Budowa miejskiej pływalni krytej 18 559 029 6 700 000  6 000 000  
700 000 A 

6 550 303 B*  

Ogółem 13 231 640 5 616 840 6 914 800 700 000 7 982 638  x 
A. środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
B* środki wprowadzone zostaną do budżetu po stronie dochodów i wydatków w momencie zawarcia 
 umowy na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych 
 
Jednostka organizacyjna realizuj ąca program lub koordynuj ąca wykonanie programu –  Urząd Miasta Hajnówka 
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Budżet miasta na 2009 rok 
Dochody budżetu gminy w wysokości 43.354.450 zł. Wy-

datki budżetu gminy w wysokości 50.269.250 zł. Deficyt 
budżetu w kwocie 6.914.800zł zostanie pokryty przychoda-
mi pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w 2009 roku. 
Przychody budżetu w wysokości 7.664.400zł, rozchody w 
wysokości 749.600zł. W budżecie tworzy się rezerwy: ogól-
ną w wysokości 320.000 zł, celową w wysokości 200.000 zł, 
z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie i wycho-
waniu, celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 
10.000zł. 

Ustala się dochody w kwocie 330.000 zł z tytułu wydawa-
nia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wy-
datki w kwocie 325.000 zł na realizację zadań określonych 
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 5.000zł 
na realizację zadań określonych w gminnym programie 
zwalczania narkomanii. 

Dotacje podmiotowe dla: gminnych instytucji kultury na 
łączną kwotę 1.456.000zł, innych podmiotów 4.473.000 zł. 

Dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 
kwocie 340.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku po 
byłym szpitalu płucnym, budowę budynków gospodarczych 
na os. F. Chemiczna oraz zakup ciągnika z osprzętem. 

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane 
przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów 
publicznych na łączną kwotę – 654.000 zł. 

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej 
jako dopłata do jednej osoby uprawnionej do przejazdu 
ulgowego i bezpłatnego - 392.000zł oraz dopłata do wozoki-
lometra za świadczone usługi na rzecz miasta – 525.000zł.  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 
100.000zł z przeznaczeniem na budowę chodników w dro-
gach wojewódzkich . 

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na 2009 
rok 

Dochody budżetowe. 
Szacuje się, że dochody budżetu miasta w roku 2009 wy-

niosą 43.354.450zł, w tym: dochody bieżące - 42.069.450zł, 
dochody majątkowe – 1.285.000zł. 

Transport i łączność - 48.000zł 
Planowane do uzyskania wpływy za zajęcia pasa drogo-

wego oraz opłat rocznych . 
Gospodarka mieszkaniowa - 945.000zł 
Wpływy z opłat za zarząd oraz  wieczystego użytkowania 

w kwocie 300.000zł, wysokość wpłat przyjęto na poziomie 
kwot zrealizowanych w roku 2008. Z tytułu najmu i dzier-
żawy 60.000zł. 

W zakresie dochodów majątkowych zakłada się do uzy-
skania 585.000zl, w tym: z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności (20.000zł), ze 
sprzedaży działek budowlanych, pod działalność usługowo - 
handlową (150.000zł) oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych 
(415.000zł).  

Działalność usługowa -5.000zł 
Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bie-

żących na podstawie porozumienia z administracją rządową 
z przeznaczeniem na prace remontowe cmentarzy. 

Administracja publiczna -175.000zł. 
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie 

wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz 
prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego; za wynajem sali 
konferencyjnej. 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa  3.893zł 

Jest to dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego 
rejestru wyborców. 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem - 19.858.561zł 

Wpływy z podatków osób prawnych wynoszą 6.162.061zł 
tj.109,2% przewidywanego wykonania roku ubiegłego i obejmu-
ją następujące rodzaje podatków: 

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony 
w formie karty podatkowej 31.000zł, podatek od nieruchomości 
– 6.000.000zł, podatek od środków transportowych 68.000zł, 
uwzględniając wzrost stawek podatkowych średnio o 2%; 

rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nierucho-
mości – 57.661zł (dotyczy podatku od nieruchomości Spółdziel-
ni Inwalidów „Postęp”). 

Wpływy z podatków osób fizycznych wynoszą 3.454.500zł 
stanowi to 105,5% przewidywanego wykonania 2008r. 

Przewidywany dochód z tytułu podatku od nieruchomości 
wynosi 2.700.000zł: 

Podatkiem od środków transportowych objętych jest 141 po-
jazdów, przewidywany dochód z tego tytułu - 183.000zł, stawki 
zostały zwaloryzowane średnio o 2% w stosunku do roku ubie-
głego; 

podatek od spadków i darowizn określono w oparciu o wiel-
kości uzyskane w roku ubiegłym, ich wielkość jest uzależniona 
od zawieranych umów dokonywanych czynności prawnych –
70.000zł; 

opłata od posiadania psów w kwocie 7.000zł; 
wpływy z opłaty targowej – 6.000zł, w chwili opracowywania 

projektu nie zakładano podwyżki tej opłaty; 
podatek od czynności cywilnoprawnych określono w oparciu 

o przewidywane wykonanie roku ubiegłego jest to kwota 
320.000 zł; 

odsetki od środków na rachunkach bankowych –100.000zł, 
dochody uzależnione są od posiadanych środków na rachunkach 
bankowych. 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na pod-
stawie ustaw - 692.000zł. Są to: 

wpływy z opłaty skarbowej -362.000zł; 
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholo-

wych 330.000zł.  
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu pań-

stwa – 9.530.000zł, w tym: 
podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w kwocie 

9.222.000zł.  
Podatek dochodowy od osób prawnych  - 308.000zł.  
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 

i opłat zaplanowano na kwotę 20.000zł. 
Różne rozliczenia - 12.661.996zł 
Otrzymane kwoty subwencji składają  się z następujących 

części : 
- oświatowej - 9.208.159 zł, 
- wyrównawczej - 2.750.940 zł, 
- równoważącej -702.897 zł. 
Oświata i wychowanie -26.000zł 
Jest to dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosz-

tów kształcenia młodocianych -13.000zł, wpływy za najem po-
mieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Nr 2 – 3.000zł oraz do-
chody z tytułu odsetek bankowych na rachunkach szkół -
10.000zł. 
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EEG Biofeedback – trening mózgu 
Boli Cię głowa? Masz dziecko z dysleksją, dysgrafią, 

problemami szkolnymi? Jesteś nieśmiały? Jest na to sposób - 
biofeedback. Siedzisz sobie na fotelu i patrzysz w monitor. 
Widzisz tam tor wyścigowy, a na nim Ferrari. Ty jesteś 
kierowcą, ale nie siedzisz za kierownicą. Nie dotykasz kla-
wiatury, ani joystica. Twoje zadanie polega na prowadzeniu 
Ferrari za pomoc myśli.  Niemożliwe? A jednak. Dzięki 
biofeedbackowi można nie tylko prowadzić wirtualny samo-
chód, ale sterować własnym ciałem. 

Mózg to gigantyczny twardy dysk. A ty wykorzystujesz 
jedynie kilka procent jego możliwości. Szkoda, bo mógłbyś 
dowolnie nim sterować, np., gdy prosisz szefa o podwyżkę, 
lub wygłaszasz ważny referat. Tymczasem masz tremę, 
język ci się plącze. 

Czy wiesz, ze możesz nad tym zapanować? Przypomnij 
sobie spokojną twarz Adama Małysza, gdy przed skokiem 
pokazywały go kamery. Najprawdopodobniej właśnie „roz-
mawia” on ze swoimi szarymi komórkami. Jego mózg dosta-
je rozkaz: pełna mobilizacja, cel, sukces. 
I każdy z nas może wpływać na swoje większe i mniejsze 
sukcesy.  

Tego uczy nas Biofeedback. Dlatego stosują go artyści i 
sportowcy, by pokonać stres przed występem, maturzyści i 
studenci przed egzaminami. Stwarza to olbrzymie możliwo-
ści w uzyskaniu poprawy przy ADHD, problemach szkol-
nych (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia), depresji, lękach, 
fobiach, nerwicach, natręctwach, braku koncentracji, tikach, 
migrenach i innych dysfunkcjach. 

EEG Biofeedback należy do metod neuroterapii instru-
mentalnej. Aparatura do EEG Biofeedback składa się z: 
dwóch monitorów - jeden dla terapeuty, drugi dla pacjenta, 
głowicy EEG z elektrodami i adaptera. Gdy poddajemy się 
EEG Biofeedback, do naszej głowy terapeuta przykleja elek-
trody, które rejestrują fale mózgowe. Na swoim monitorze 
widzi je w postaci wykresu, czyli może zauważyć fale, które  

 
Ochrona zdrowia - 3.000zł - dotacja celowa na pokrycie kosz-

tów wydawania decyzji dla osób nie podlegających ubezpiecze-
niu. 

Pomoc społeczna - 8.922.000zł 
Kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie informacji 

przekazanej przez Wojewodę Podlaskiego z następującym prze-
znaczeniem: 
świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne-
go 5.800.000zł; 

składki na ubezpieczenia zdrowotne 61.000zł; 
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia i ren-

towe 1.880.000zł; 
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 353.000zł; 
realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opie-

kuńczych 47.000zł; 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 730.000zł. 
Ponadto planuje się do uzyskania wpływy z usług opiekuń-

czych realizowanych w mieście 11.000zł, egzekucja zaliczki 
alimentacyjnej od dłużników w kwocie 20.000zł oraz odsetek na 
rachunkach bankowych ośrodka w kwocie 20.000zł. 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.000zł - 
środki pochodzą z opłat produktowych przekazywanych przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. 

Kultura fizyczna i sport - 700.000zł - środki na budowę pły-
walni miejskiej pozyskane z Totalizatora Sportowego.    

 (Wydatki budżetu w następnym numerze GH) 

dominują, a które są słabe. Wie zatem, co wyciszyć, a co stymu-
lować. Następnie wybiera dla nas indywidualny program, który 
obserwujemy na drugim ekranie w postaci wideogry. Jedna z 
gier np. polega na takim prowadzeniu wirtualnego samochodu, 
aby w odpowiednim momencie ruszył, a następnie jechał z wła-
ściwą prędkością. Aby tak się działo, nasz mózg musi wytwo-
rzyć pożądane fale i utrzymać je na właściwym poziomie. Gdy 
zdekoncentrujemy się i nasz mózg zacznie wytwarzać niepożą-
dane fale, samochód zatrzyma się lub zboczy z drogi. Im więcej 
ćwiczymy, tym więcej pożądanych fal wytwarza mózg. Tworzą 
się wtedy nowe połączenia między neuronami - innymi słowy 
zaczynasz wykorzystywać coraz większe obszary mózgu. 

 Np. osoby z dysleksją i dyskalkulią, u których występują 
zaburzenia części mózgu odpowiedzialne za pisanie i liczenie, 
uaktywniają inne jego obszary, by lepiej radzić z ortografią i 
matematyką. Biofeedback pomaga radzić sobie z emocjami, co 
jest podstawą sukcesu w każdej dziedzinie życia. 

EEG Biofeedback wykorzystuje właściwość, że ludzki mózg 
w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal elek-
tromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów 
tej aktywności, np. fale alfa w stanie relaksu i odprężenia. W 
niektórych dysfunkcjach mózgu występuje niedobór lub nadmiar 
fal o pewnych częstotliwościach, co uniemożliwia pacjentowi 
wykonywanie pewnych czynności (np. dzieci z ADHD mają 
problem ze skupianiem się na wykonaniu konkretnego zadania). 
Podczas treningu EEG Biofeedback można nauczyć się regulo-
wać przebieg fal i dostosować je do aktualnych potrzeb 

Biofeedback wymaga od ćwiczącego wysiłku. By szare ko-
mórki byłe posłuszne, trzeba męczyć je systematycznie. Ale 
warto. Metoda jest przyjemna, bezpieczna i jako sposób uczenia 
się za pomocą wideogry nie ma żadnych działań ubocznych. 
Każdy trening jest monitorowany przez komputer i sporządzany 
jest wydruk wyników, które są porównywane przez terapeutę. 
Celem treningu jest poprawa funkcjonowania pacjenta poprzez 
polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierun-
kowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi, hamowania 
stanu nadmiernego pobudzenia lub obu równocześnie. 

Treningi poprawiają koncentrację uwagi, szybkość myślenia, 
kreatywność, pamięć, polepszają nastrój, samoocenę i sen. Po-
prawa powinna być zauważalna po 20 treningach, ale zależy to 
od plastyczności mózgu i złożoności problemu. Metoda może 
być alternatywą dla leków lub wspomagać farmakoterapię. W 
bardzo wielu przypadkach na ten rodzaj terapii decydują się 
osoby, u których medycyna konwencjonalna jest bezsilna. 

Przy wielu przewlekłych chorobach takich jak: nerwica, de-
presja, epilepsja, ADHD, brak koncentracji - jest nadzieją dla 
chorych na ograniczenie dawki leku lub ich odstawienie. Jednak 
Biofeedback to nie cud, tylko ciężka praca pacjenta i terapeuty. 

Historia EEG biofeedback zaczyna się w 1958 r. Prawdziwy 
rozwój metody ma związek z pracami profesora B. Stermana w 
amerykańskim ośrodku lotów kosmicznych NASA. W 1972 
prof. Sterman opublikował nowa metodę leczenia epilepsji EEG 
Biofeedback. Osiągnął on 60% redukcję ilości napadów. Rozwój 
komputerów osobistych i nowych technologii spowodowały, że 
metoda EEG Biofeedback zdobywa coraz większą popularność. 
W Polsce pierwsze ogólnokrajowe szkolenie z EEG Biofeedback 
odbyło się 19 listopada 2001 roku w Warszawie. 

Anna Bajena terapeuta EEG Biofeedback  
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Listy do redakcji 
 Nawiązując do wspomnień o szkolnictwie w latach 1939 – 1941 pragnę przypomnieć o Szkole Podstawowej    

nr 3, która istniała na Placówce. 
Jestem  też w posiadaniu świadectwa z roku szkolnego 1940/1941, potwierdzającego istnienie w Hajnówce  4 

Pełnej Średniej Polskiej Szkoły. 
Alicja Olszewska 

 
Na świadectwie uczennicy kl. VII a  promowanej do klasy VIII są wyłącznie czwórki i piątki, a nauczane były na-

stępujące przedmioty: języki: rosyjski, polski, niemiecki, historia, geografia, algebra, geometria, fizyka, przyroda, 
rysunek techniczny, gimnastyka i zachowanie. 
Świadectwo wydrukowane w języku rosyjskim w drukarni Rajgazety (zapewne gazety rejonowej) „Leninowski 

Szlak” w Hajnówce podpisali – również po rosyjsku – dyrektor Treugutt i wychowawca Bołoz Franciszek (red.). 
Wracam do sprawy nadania nowego patrona hajnowskiemu szpitalowi ponieważ wiem, że nasz szpital po zakoń-

czeniu budowy otrzymał imię wielkiego uczonego, prof. med. Wojciecha Oczki. Pamiętam jaka to była wielka ra-
dość wśród nas, hajnowian, a i personelu Służby Zdrowia. Było to w 1951 roku. 

Uważam, że wykreślanie z pamięci i z dokumentów naszej historii nie wypada i nie godzi się tego czynić. 
Dziękuję Pani radnej dr H. Sapieszko i dr. Jarosławowi Nowickiemu, że powiadomili o tym radnych. 

A. Olszewska    
 
 Przeczytałem artykuł Górniańskie łąki...To co pan Artur napisał to jest prawda... Bywam tam dwa, trzy razy w 

tygodniu, latem i wiosną prawie codziennie. To jest miejsce cudowne, bogate w przyrodę, a zwłaszcza w ptaki...Jest 
otuliną Hajnówki. Czymś co jest, ale czego może nie być...Niejednokrotnie można tam spotkać bardzo ciekawych 
ludzi zwłaszcza z zagranicy, którzy są zachwyceni tym klimatem ... Jest tylko jeden problem ŚMIECI...Z każdej stro-
ny jest taki syf że szok..... Od strony Górnego od drogi która prowadzi do Chytrej ... ŚMIECI można spotkać z każdej 
strony drogi ...Dosłownie co parę metrów...To jest bardzo poważny problem ... Ludzie wyrzucają w biały dzień do-
słownie wszystko...Przy Górniańskich łąkach jest taki las z prawej strony od strony Górnego ...Tam to dopiero jest 
śmietnik ...Proszę o interwencję, o apel do tych ludzi ...a może bardziej śmieciarzy... Jeszcze parę lat i Hajnówkę nie 
będą otaczały takie miejsca ...Tylko śmietniki... mało mniejsze jak na Poryjewie...Z poważaniem – wierny czytelnik. 

 
Swego czasu kolega podesłał mi do oprowadzenia po Puszczy grupę Niemców. Zapytani o to, gdzie mam ich za-

prowadzić odpowiedzieli – Tam, gdzie nie ma śmieci. 
Największą atrakcją, jaką możemy zaproponować turystom jest otaczająca nas przyroda, ale jeżeli nie będziemy o 

nią dbali to za jakiś czas może się okazać, że będą nas odwiedzać tylko pasjonaci od ptaszków, a i ci powiozą w 
świat opinię o Puszczy zasypanej przez śmieci. 

Akcje typu Sprzątanie świata niewiele tu pomogą – uczestniczyłem w kilku z nich, widziałem ogrom zebranych 
śmieci, a mimo to ilość śmieci na obrzeżach Puszczy nie ulega zmniejszeniu.        tt  

 
Redakcja otrzymała też list od czytelnika, w którym zarzuca on władzom miasta niegospodarność, a przejawem jej 

jest włączanie oświetlenia ulicznego o godz. 15.20, gdy należałoby to robić o godz. 16.10. (Listu czytelnika nie 
przytaczam, ponieważ ogólnikowo negatywną ocenę władz samorządowych oparł na tej jednej przesłance, bez 
podania innych powodów). 

O sprawie rozmawiałem z zastępcą burmistrza 
Bazylem Stepaniukiem, byłem też w Referacie 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
Rzeczywiście w okresie najkrótszych dni oświetle-
nie było włączane o godz. 15.20, ponadto na takie 
ustalenie czasu wpływ miała pochmurna pogoda i 
brak śniegu. Wraz z wydłużaniem się dnia i zmianą 
warunków (na początku stycznia spadł długo ocze-
kiwany śnieg) włączanie świateł będzie następowa-
ło coraz później.      

Czytelników kontaktujących się z redakcją dro-
gą elektroniczną proszę o dołączanie listów w for-
mie plików. 
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Moja edukacja, koledzy, nauczyciele... 
Halina Borowiec 

W Hajnówce po wojnie 
Gimnazjum stworzono, 
Gdzie o różnych rzeczach  
Sztubaków uczono. 
Oj da, oj da dana 
Gimnazjum kochane 
Nie masz to jak nasze 
Nie! 

Przed wojną była w Hajnówce tylko jedna szkoła po-
nadpodstawowa zwana Przemysłówką. Szkoła przygo-
towywała absolwentów do pracy w przemyśle drzew-
nym, był też podobno oddział mechaniczny. Poza przy-
gotowaniem do pracy w przemyśle uczono w niej rzeczy 
bardziej skomplikowanych: wykonawstwa mebli i ele-
mentów dekoracyjnych. Wiem, że ołtarze w kościele 
parafialnym w Hajnówce wykonali byli instruktorzy 
Przemysłówki, panowie Bołoz i Kruczkowski. 

Szkoła miała dwa budynki: budynek dydaktyczny i 
internat; w tym drugim utworzono po wojnie szkołę 
średnią, a konkretnie gimnazjum. 
Przyjechałam na egzamin z Gródka obok Białowieży w 
październiku 1944 roku. Organizatorzy mieli do rozwi-
kłania niełatwą decyzję, do której klasy przyjąć przyszłe-
go ucznia, bo różne też były ich wojenne losy i edukacja. 
Grono nauczycielskie też reprezentowało zróżnicowany 
poziom, a i budynek przyszłej szkoły pozostawiał wiele 
do życzenia. W okresie poprzedzającym organizację 
szkoły stacjonowało w nim wojsko, więc trzeba było 
sprzątnąć słomę, na której spali żołnierze, zorganizować 
stoły i ławki. Nie było to oczywiście wygodne, szkolne 
umeblowanie, ale zbieranina wszelkiego asortymentu, 
czasem ściągnięta nawet ze skwerów. Część okien nie 
miała szyb, więc zimą nasze wierzchnie ubrania służyły 
do zatykania dziur w oknach. W niektórych klasach bra-
kowało też drzwi, co również nie sprzyjało prowadzeniu 
zajęć. 

Po pewnym czasie gimnazjum przeniesiono do dru-
giego, nieco mniej zdewastowanego budynku. Wraz z 
normalizacją życia w mieście uczniów przybywało, or-
ganizowano różnego rodzaju kursy i zajęcia odbywały się 

na dwie zmiany. Czekający na swoje zajęcia uczniowie 
drugiej zmiany chodzili po korytarzu, zaglądali do klas, 
czasem podpowiadali. Pamiętam taką sytuację, kiedy 
nauczyciel geografii stracił cierpliwość i wypadł na ko-
rytarz z reprymendą na zaglądającego do klasy pana, a 
ten wyjaśnił, że jest wizytatorem i szuka pokoju nauczy-
cielskiego. Można domniemywać, że w tym momencie 
to nauczyciel poczuł się jak sztubak.  

Wraz z uruchomieniem Przemysłówki wykwatero-
wano nas z ich włości i przeniesiono do budynku 
naprzeciwko dworca kolejowego, nieopodal baru pana 
Trzaskowskiego. Tam dopiero było wesoło. Pod oknami 
gimnazjum przechodzili klienci baru, a ponieważ haj-
nowianie w większości się znali, więc uczniowie nieraz 
wymieniali złośliwe komentarze. 

Z drugiej strony był teren dworca, którego perony za-
pełniali radzieccy żołnierze, wracający po wojnie do 
ojczyzny. 

Budynek szkoły był piętrowy, ale też dość prymityw-
ny, z sanitariatami w podwórzu. Trzeba było jeszcze 
długo czekać nim wybudowano w Hajnówce nowy bu-
dynek gimnazjum i liceum. 

W takich warunkach rozpoczynałam naukę – wystra-
szona dziewczynka z Puszczy. Większość gimnazjali-
stów znała się, uczyli się razem przed wojną, w latach 
1939 – 1941 uczęszczali do Polskiej Szkoły Średniej, 
później uczestniczyli w tajnych kompletach, w których 
nauczali obecni nauczyciele gimnazjum. Moja nauczy-
cielka, z którą przerabiałam materiał I i II klasy gimna-
zjum sama nie miała matury, ale materiał miała opano-
wany gruntownie, ponieważ kilkakrotnie próbowała ją 
zdać; dodatkowo miała uraz do matematyki, ponieważ to 
ona stała na przeszkodzie w zaliczeniu egzaminu. 

Nie był to dla mnie okres łatwy tym bardziej, że – 
wprawdzie krótko – codziennie dojeżdżałam do szkoły 
po 18 km starym, przedwojennym rowerem i taką samą 
odległość przebywałam wracając do domu. Z radością 
przyjęłam przenosiny rodziców do Hajnówki.  
 c. d. n.  

   

" Żubr Pompik" – wydana została 
książka dzieciom napisana przez 
hajnowianina Tomasza Samojlika 
„Mały żuberek Pompik urodził się jesienią, nieco 
później niż jego kuzyni, którzy przyszli na świat 
wiosną i teraz byli już duzi, samodzielni i pewni 
siebie. Pompik był najmniejszy z całego stada i nie 
bardzo miał się z kim bawić...” – tak zaczyna się 
opowieść. Ale nie myślcie, że będzie to smutna hi-
storia. Pompik to wyjątkowy żubr: dociekliwy i 
ciekawy świata, przyjacielski i chętny do pomocy. 
Szybko zjednuje sobie mieszkańców lasu i poznaje 
ich zwyczaje. Zaskakuje trafnymi spostrzeżeniami, 
ale czasem zdarzają się mu pomyłki. Często do-
strzega to, czego nie widzą dorosłe żubry.  
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DEPRESJA 
Agnieszka Panasiuk - Kaczoch 

O depresji słyszał każdy i chyba każdy, przynajmniej 
w przybliżeniu wie, co to słowo nazywa, w przeciwień-
stwie do takich pojęć jak schizofrenia, która dla wielu 
oznacza jedynie bliżej nieokreślone szaleństwo. 

W rzeczywistości jednak to nie depresja jest po-
wszechnie znana, lecz podstawowy jej objaw – smutek. 
Niekiedy niesłusznie stawiamy pomiędzy nimi znak rów-
ności. Sam smutek nie zawsze musi być czymś niezdro-
wym, patologicznym. 
We współczesnym świecie, w którym większość ludzi 
żyje między dążeniem do rozwoju a pragnieniem wygo-
dy, dostrzega się rosnącą skłonność do wiary, że możliwe 
jest życie bez cierpienia, że pewnego dnia, być może już 
wkrótce, w jakiś sposób będziemy mogli rozwiązać 
wszystkie nasze problemy. A gdy tak myślimy, nie zda-
jemy sobie sprawy, że już samo życie jest „problemem”, 
którego nic ani nikt nie może w pełni rozwiązać. 

Stwierdzenie to wskazuje, że należy być realistą i ak-
ceptować oczywistości ludzkiego życia, że trzeba lepiej 
siebie poznać i starać się o szczęście w granicach naszych 
możliwości. 

Każda osoba w swoim życiu doznaje różnych doli i 
niedoli, wahań nastroju, które mogą oscylować między 
skrajnym smutkiem a najgłębszą radością życia. Siła du-
cha, osobista odwaga, otaczający klimat uczuciowy, spo-
kój lub rozdrażnienie, przykrości, niepowodzenia, tak 
samo jak wiele innych czynników warunkują codzienność 
każdej osoby uważanej za w pełni normalną. 
Człowiek może doświadczać w swoim krótkim czy dłu-
gim życiu tysiąc zmian swojego nastroju i dlatego 
wszystkie one są możliwymi i nawet normalnymi zmien-
nymi. Również smutek, pomimo tego, że generalnie uwa-
żany jest za symbol niepowodzenia, za coś samego w 
sobie złego, powinien być akceptowany jako ludzkie 
uczucie, normalne i często występujące, jako uczucie 
pewnej obojętności czy rezygnacji w stosunku do co-
dziennych zajęć. Ból, głód, nędza, brak kultury, okrucień-
stwa całkiem niedawnych wojen, niesprawiedliwości w 
naszym otoczeniu, ksenofobia, materializm nie są niczym 
więcej niż jednym z częstych wydarzeń, które budzą w 
nas smutek i ból. Dlatego czujemy się zmuszeni do zaak-
ceptowania faktu, że istnieją w pełni uzasadnione powody 
do tego, abyśmy często czuli się smutni - przy czym smu-
tek nie powinien osiągać rozmiarów choroby. Przeciwnie, 
powinniśmy uznać, iż zdolność doświadczania czy od-
czuwania w większym lub mniejszym stopniu smutku, 
pośród innych postaw i zachowań, jest ewidentnym do-
wodem normalności osoby ludzkiej wrażliwej na otocze-
nie, w którym nie może zaradzić czy położyć kresu 
wspomnianym niesprawiedliwościom. 
Człowiek chory na depresję doświadcza i manifestuje 
inny typ smutku. Taki smutek nie mieści się w normie 
ludzkich doświadczeń. Istnieje zatem inny smutek, głęb-
szy, smutek, który nie jest proporcjonalny do wywołują-
cych go bodźców, który trwa dłużej i którego reperkusje 
są głębsze we wszystkich aspektach ludzkiej osoby, jej 
pracy i relacji społecznych. Jest to smutek patologiczny, 

jeden z najbardziej oczywistych symptomów prawdziwej 
depresji. 

Depresja to nie „dołek”. Nie należy mylić smutku z 
depresją. To coś bardzo normalnego, że przechodzimy 
przez stany i momenty smutku, które w większości przy-
padków pokonuje się przy odrobinie uczucia. Ten smutek 
może stać się „dołkiem”, tzn. dojść do stanu melancholii, 
znudzenia, uszczerbku na duchu, pewnego rozczarowania, 
niechęci, ogólnej apatii, lecz nie jest depresją. Natomiast w 
depresji człowiek choruje na cierpienie. Kto nie doznał 
depresji, ten w rzeczywistości nie wie, czym w samej głębi 
jest smutek. Smutek człowieka w depresji ma cechy bardzo 
precyzyjne: jest to poczucie niemocy i wewnętrznego prze-
pełnienia męką. Jego intensywność jest tak kolosalna, że 
wywołuje uczucia absolutnej bezradności, gdyż wlewa się 
ona w człowieka poprzez wszystkie szczeliny, topiąc go 
zupełnie. Zwykło się nawet mówić, że ten, kto może do-
świadczyć jeszcze więcej smutku, nie cierpi jeszcze na 
depresję. Ostatecznie prawdziwa depresja to fizyczne i 
psychiczne zniechęcenie o wielkiej głębi, bardzo odmienne 
od tego, co może odczuwać normalna osoba tak w wymia-
rze jakościowym, jak i ilościowym. 

Smutek jest potrzebny. Można w nim znaleźć ukojenie, 
zanurzyć się w nim, oczyścić. Niekiedy zatrzymuje nas, 
gdy pędzimy przez życie zaślepieni egoizmem, głupotą czy 
nieuzasadnionym samozadowoleniem. Natomiast smutek 
towarzyszący depresji może pojawiać się nagle, bez żadnej 
uchwytnej przyczyny, i nie prowadzi do niczego dobrego. 
Trwa długo i właściwie nie jest podatny na żadne ze-
wnętrzne zmiany. Towarzyszy mu wiele innych dolegliwo-
ści. Taki smutek czyni człowieka niezdolnym do normal-
nego życia. Dla kogoś patrzącego z boku stan osoby po-
chłoniętej przez depresję bywa niezrozumiały, nieuzasad-
niony. A depresja jest poważną chorobą. Zdarza się, że 
zbiera śmiertelne żniwo.   

Depresja jest smutkiem głębokim i egzystencjalnym, 
który obejmuje wszystkie aspekty osoby i relacje z innymi 
ludźmi w jej otoczeniu. Człowiek chory na depresję czuje 
się winny za swoją sytuację, krytykuje siebie i gardzi sobą. 
W pewnych przypadkach może dojść do zachowań autode-
strukcyjnych, a nawet do pragnienia i prowokowania sa-
mobójstwa. Cierpienie płynące z depresyjnego przeżywania 
siebie i świata zmusza do samobójstwa od 15 do 25 procent 
dotkniętych nim ludzi. Jest to dramatyczny przejaw depre-
sji. Chory nabiera przekonania, że samobójstwo będzie  dla 
niego jedynym  sposobem na przerwanie niemożliwego do 
wytrzymania bólu, na wymknięcie się z rzeczywistości, w 
której nie ma nadziei ani dobrych wyjść. Czasem, chcąc 
oszczędzić cierpień swoim bliskim, dokonuje tzw.  samo-
bójstwa rozszerzonego - pozbawia życia najpierw małżon-
ka lub dzieci, a następnie siebie. Warto dodać, że samobój-
stwa popełniane przez chorych na depresje często bywają 
dobrze zaplanowane i skuteczne. Samobójstwo nie zawsze 
jest krzykiem „ja nie chcę żyć”, a raczej sygnałem SOS o 
charakterze: „ ja nie chcę tak żyć”. Samobójstwo to nie 
tylko pragnienie śmierci, to strach przed życiem. Jest to 
świadome rozwiązanie problemu powodujące silne cierpie-
nie.                                                                                   cdn. 
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NARKOTYKI W VW  
W dniu 18 grudnia 2008r w Hajnówce został zatrzymany do 

sprawdzenia samochód marki VW Golf. W trakcie kontroli w 
pojeździe ujawniono 9 działek - pakietów środka odurzają-
cego w postaci suszu roślinnego konopi o łącznej wadze 
przeszło 10 gram. Narkotyki były zapakowane w folię alumi-
niową i torebkę foliową z zapięciem strunowym. Wobec kie-
rowcy zastosowano tester na obecność narkotyków w ślinie i uzyskano 
wynik pozytywny. Zabezpieczono od niego środki odurzające, a same-
go zatrzymano w  KPP do wyjaśnienia.  Przesłuchany następnego dnia w 
charakterze podejrzanego 19 – letni Maciej S.  przyznał się do stawianych 
zarzutów - posiadania wbrew przepisom ustawy środków odurzających tj 
art. 62 ust. l z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkoma-
nii. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci 
zabezpieczenia oraz poręczenie majątkowego a także został wydany zakaz 
opuszczania kraju. Sprawca był wcześniej notowany za przestępstwo 
podobne.                                           „Art. 62. 
1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające 
lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. 
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust.1, jest 
znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotro-
powych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8. 
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 
roku.” 

KOMUNIKAT O ZAGINI ĘCIU OSOBY 
W dniu 16 grudnia 2008 około godz. 7.00 zaginęła 

Celina Ewa Snarska (lat 37) wraz z córką Weroniką 
Snarską (1 rok). Zaginione wyjechały z miejsca za-
mieszkania (miejscowość Waniewo gm. Narew) autobu-
sem szkolnym w kierunku Narwi i do dnia dzisiejszego 
nie powróciły do domu. Dane osób zaginionych: 
Celina Ewa Snarska c. Mikołaja i Ireny ur. 29.04.1971r w 
Białymstoku zam. Waniewo 25A gm. Narew. Rysopis: wzrost 
166 cm, waga ok. 80 kg, sylwetka otyła, włosy czarne 
farbowane, proste sięgające do ramion, oczy zielone, twarz 

owalna, uszy małe przylegające, nos prosty mały, uzębienie z 
przodu pełne. Ubrana była w płaszcz zimowy długi 
koloru zielonego, długą spódnica koloru zielonego, brązowe 
kozaki i kremową czapkę. 
Weronika Snarska: córka Marka i Celiny, ur. 16.10.2007r w 
Hajnówce zam. Waniewo 25A    gm. Narew. Rysopis: wzrost 
80cm, waga 15 kg, sylwetka średnia, włosy rude, oczy piwne, 
twarz owalna, uszy przylegające, nos mały, uzębienie około 
14 ząbków. Ubrana była w brązową kurtkę, różowe 
spodnie, granatowe buciki, niebieską czapka z 
nausznikami. 
Wszystkie osoby mogące udzielić informacji o osobach zaginionych 
proszone są o kontakt z KPP w Hajnówce nr 0 85 873 42 00 lub 
najbliższą jednostką Policji tel. 997 lub z tel. kom. 112. 

PRZESTĘPSTWA  PRZECIWKO MIENIU 
W grudniu 2008r funkcjonariusze pionu Przestępczości 

Gospodarczej Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce 
ujawnili 4 nielegalne przyłącza energii elektrycznej. 
Sprawcy poza licznikiem dokonywali jej poboru działając 
na szkodę Zakładu Energetycznego w Bielsku Podlaskim. 
Nielegalne przyłącza znajdowały się w mieszkaniach na 
terenie gm. Hajnówka oraz Narew. Sprawcom grozi 
grzywna a w razie jej nieuiszczenia odcięcie dopływu prą-
du. 
Art. 278. § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą 
rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby upraw-
nionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowej. 
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolno-
ści do roku. 
§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliż-
szej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. 
§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii 
lub karty uprawniaj ącej do podjęcia pieniędzy z automatu ban-
kowego.

 

 

Wieczorne przeloty 
Tadeusz Topolski 

W serialu Nasi mniejsi sąsiedzi opisywałem obserwowane 
przeze mnie zachowania i obyczaje ptaków, wspominałem też 
o łabędziach gniazdujących w okolicach Topiła i pozostają-
cych u nas na zimę wbrew – wydawałoby się – zdrowemu 
rozsądkowi. 

28 grudnia około godziny 21.30 wyszedłem na dwór. Usły-
szałem dobiegający z góry rytmiczny, oddalający się szum 
skrzydeł, ale moje nieco zdezorientowane z powodu zamiany 
ciepłego, oświetlonego wnętrza na ciemność i chłód zmysły 
nie potrafiły odnaleźć na niebie sprawcy szumu. Co prawda 
taki dźwięk słyszałem wielokrotnie i w zasadzie miałem pew-
ność kto go spowodował, ale czym innym jest wiedzieć, a 
czym innym widzieć.  

Postałem jeszcze kilka minut  wsłuchując się dla odmiany 
w odgłosy dochodzące z przytuliska – nic szczególnego tam 
się nie działo. Niebo było zachmurzone, ciemnoszare i tylko w 
kilku miejscach wyglądających jak otwory w rozerwanej tka-
ninie – ciemnogranatowe  z pojedynczą gwiazdą.  

Tym razem natychmiast zarejestrowałem słuchem po-
czątkowo cichy i odległy, ale szybko przybliżający się 
szum skrzydeł: od północy, czyli od śródmieścia nadlaty-
wał klucz kilkunastu łabędzi. Ptaki leciały dość wysoko i 
gdzieś w okolicach oczyszczalni straciłem je z oczu.  

Teraz nie pozostało mi nic innego niż oczekiwanie na 
kolejne przeloty i rzeczywiście odbyły się jeszcze trzy 
zanim ptaki odleciały do miejsca gniazdowania. 

Z dużym prawdopodobieństwem można wysnuć wnio-
sek, że ptaki wykonywały rozgrzewkę przed oczekującą je 
zimową nocą – chociaż taki przelot to też strata energii – a 
potwierdza to fakt, że przeloty odbywały nad miastem, 
gdzie tworzy się warstwa ciepłego powietrza pochodzącego 
z ogrzewanych budynków. Największe mrozy miały jesz-
cze nadejść – mam nadzieję, że udało się je przetrwać tym 
pięknym ptakom...     
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NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC I TRENER ZIEMI HAJNOWS KIEJ 
NOMINOWANI DO PLEBISCYTU  

 
TRENER 

Awruk Alina – I miejsce drużyny siatkowej w 
mistrzostwach województwa (gimnazja) 

Blomberg Paweł -  trener pierwszoligowej drużyny 
Pronar Parkiet Hajnówka 

Daniluk Roman – nauczyciel ZS z DNJB, trener 
wicemistrzów województwa piłki siatkowej 
chłopców 

Gutowski Wojciech – trener drużyny siatkarzy 
LUX TL „ Żubr” Białowieża, II miejsce w III 
lidze podlaskiej, II i III miejsce w województwie 
w piłce siatkowej plażowej 

Kierdelewicz Joanna – nauczyciel wychowania 
fizycznego w ZS nr 2 H-ka, instruktorka aerobiku 
zdobywająca z uczennicami czołowe miejsca w 
województwie w tej dziedzinie  

Krawczuk Eugeniusz – trener KS Puszcza, awans 
z drużyną do IV ligi, obecnie drugi trener 

Kutikow Jarosław - trener kadry woj. podlaskiego 
w siatkówce plażowej juniorek, trener i prezes 
UKS Olimpijczyk Białowieża 

Mazurek Edward  - wieloletni trener sekcji tenisa 
stołowego ULKS „Kolejarz” Czeremcha 

Ostapczuk Jakub – aktualnie prowadzi wszystkie 
grupy judo i opiekuje się sekcją kulturystyczną 
HKS „Żubr” Hajnówka, trener kadry wojewódz-
twa młodzików 

Sawczyński Marcin  – nauczyciel wychowania 
fizycznego w ZS nr 2 H-ka, jako trener wprowa-
dził drużynę „Kolejarz” Czeremcha do IV ligi 

Szykuła Cezary – trener piłki siatkowej, III miejsce 
w mistrzostwach województwa w kat. kadet, II 
miejsce po pierwszej rundzie rozgrywek o mi-
strzostwo województwa w kat. junior, II miejsce 
po trzech turach o mistrzostwo województwa 
szkół ponadgimnazjalnych z drużyną LO  z 
DNJB 

Terebun Edward – trener wicemistrzowskiej 
drużyny w piłce siatkowej dziewcząt i wicemi-
strzów województwa w biegach przełajowych 

Kategoria SZKOŁY PODSTAW OWE 
Czykwin Karol ZS nr 2 H-ka – najlepszy strzelec 

trampkarzy młodszych OSiR 
Dudar Magda ZS nr 3 H-ka – czołowa lekkoatletka 

województwa w swojej kategorii wiekowej 
Dunda Angelika (rocz. 1998) SP nr 5 H-ka – 

lekkoatletka, zwyciężczyni w Biegach Ulicznych 
o Puchar Burmistrza, I miejsce w powiecie w 
indywidualnych i sztafetowych biegach przeła-
jowych z awansem do półfinałów wojewódzkich 

Gajewski Mateusz SP Czeremcha - zawodnik 
sekcji tenisa stołowego ULKS „Kolejarz” Cze-
remcha, czołowy tenisista w województwie w 
swojej kategorii wiekowej  

Gromotowicz Natalia (rocz. 1996) SP nr 5 – jako 
lekkoatletka zwyciężczyni w Biegach Ulicznych 
o Puchar Burmistrza, I miejsce w powiecie w 
indywidualnych i sztafetowych biegach przeła-
jowych z awansem do półfinałów wojewódzkich, 
jako zawodniczka HKS „Żubr” Mistrzyni Woje-
wództwa i Mistrzyni Okręgu Podlasko–
Lubelskiego w judo 

Kosakowska Izabela – Miejsce w powiecie w mini 
piłce nożnej 

 
 

 
Majewski Adam HKS „Żubr Hajnówka – Mistrz 

Województwa i Mistrz Okręgu Podlasko–
Lubelskiego w judo 

Makac Dariusz (rocz. 1996) ZS nr 2  – zawod-
nik wszechstronnie uzdolniony sportowo, 
członek młodzieżowej drużyny piłki nożnej 
OSiR Hajnówka 

Ostapczuk Joanna HKS „Żubr Hajnówka – 
mistrzyni województwa judo, III w Międzyna-
rodowym Turnieju w Łapach, mistrzyni Okrę-
gu Podlasko-Lubelskiego 

Sośniuk Wiktoria SP Czeremcha - zawodniczka 
sekcji tenisa stołowego ULKS „Kolejarz” 
Czeremcha, czołowa tenisistka w wojewódz-
twie w swojej kategorii wiekowej  

Kategoria SZKOŁY GIMNAZJALNE  
Bagrowski Adam (rocz. 1994) ZS nr 2 H-ka – 

lekkoatleta, kapitan drużyny młodzieżowej 
piłki nożnej OSiR 

Bagrowski Daniel (rocz. 1995) ZS nr 2 H-ka – 
lekkoatleta, członek drużyny młodzieżowej 
piłki nożnej OSiR 

Błoszuk Jakub PG Kleszczele – lekkoatleta, 
srebrny medalista mistrzostw województwa w 
indywidualnych biegach przełajowych 

Charkiewicz Kamil PG Narewka – siatkarz, 
mistrz województwa szkół gimnazjalnych  

Jaruga Dorota HKS „Żubr Hajnówka – mistrzy-
ni województwa judo, mistrzyni Okręgu Pod-
lasko-Lubelskiego, finalistka Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży Wrocław 2008,  

Kutikow Marta  – reprezentantka kadry woj. 
podlaskiego w piłce siatkowej i w siatkówce 
plażowej, awans do Finału Mistrzostw w Sta-
rym Sączu, mistrzyni województwa podlaskie-
go w Suwałkach, III miejsce w półfinale OOM 
w Warszawie (pierwszy w historii woj. podla-
skiego awans do finału)  

Maglewski Hubert - HKS „Żubr Hajnówka – 
mistrz województwa judo, mistrz Okręgu 
Podlasko-Lubelskiego, pierwszy w Międzyna-
rodowym Turnieju Judo Lublin, trzeci w Mię-
dzynarodowym Turnieju Judo Łapy 

Mańkowski Kamil ZS nr 1 H-ka – wszechstron-
ny zawodnik, jako lekkoatleta zdobył brązowy 
medal mistrzostw województwa w biegach 
przełajowych, czołowy zawodnik piłki nożnej 
trampkarzy starszych OSiR 

Olszewska Sylwia ZS nr 1 H-ka – czołowa 
koszykarka reprezentacji szkoły, z którą zajęła 
I miejsce w powiecie i awansowała do finałów 
wojewódzkich 

Pleskowicz Łukasz PG Narew – lekkoatleta, 
VIII miejsce w Mistrzostwach województwa w 
indywidualnych biegach przełajowych 

Sacharczuk Piotr ZS nr 1 H-ka – lekkoatleta, II 
miejsce w półfinałach i X miejsce w finałach 
wojewódzkich w  indywidualnych biegach 
przełajowych 

Skiepko Dawid PG Narewka – siatkarz, mistrz 
województwa, najlepszy zawodnik finałów w 
kategorii gimnazjum  

kategoria SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE  
Bartosiak Mateusz LO z DNJB H-ka – siatkarz 

Pronar Parkiet Hajnówka, zadebiutował w  
 

 
meczu seniorów z GTPS Gorzów Wielopolski 

w Pucharze Polski, podstawowy zawodnik 
drużyny LO z DNJB, z którą po trzech 
turach zajmuje II miejsce o Mistrzostwo 
Województwa szkół ponadgimnazjalnych, 
członek młodzieżowej kadry województwa  

Bołtryk Mateusz ZSO H-ka – wyróżniający 
się środkowy pomocnik drużyny piłki noż-
nej juniorów starszych OSiR 

Jaruga Filip ZSO H-ka – piłkarz, obrońca, 
jako junior wywalczył miejsce w podsta-
wowym składzie IV ligowej Puszczy Haj-
nówka 

Korniluk Arkadiusz HKS „Żubr” Hajnówka 
– mistrz województwa judo, mistrz Okręgu 
Podlasko-Lubelskiego, pierwszy w Mię-
dzynarodowym Turnieju Judo w Lublinie, 
finalista Mistrzostw Polski Juniorów Wro-
cław 2008 

Langa Robert LO nr 1 H-ka- najlepszy 
strzelec w piłce nożnej juniorów starszych 
OSiR 

Kategoria SENIOR ZRZESZONY 
Banasiuk Mariusz – piłkarz KS Puszcza, 

pomocnik, doświadczony zawodnik, mający 
wpływ na pozytywny sportowy wizerunek 
zespołu 

Gajewski Roman - czołowy zawodnik IV 
ligowej drużyny piłki nożnej „Kolejarz” 
Czeremcha, najlepszy strzelec drużyny 

Jaskulski Michał  – czołowy  zawodnik 
pierwszoligowej drużyny siatkówki męż-
czyzn Pronar Parkiet Hajnówka 

Kicel Andrzej  -  piłkarz KS Puszcza, napast-
nik, najlepszy strzelec drużyny, duży udział 
w awansie drużyny do IV ligi  

Korowaj Krzysztof  - czołowy zawodnik IV 
ligowej drużyny piłki nożnej „Kolejarz” 
Czeremcha 

Saczko Daniel – jedyny siatkarz w drużynie 
Pronar Parkiet   pochodzący z Hajnówki 

Tumiel Artur – czołowy zawodnik w Polsce 
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 

Woroniecki Konrad – czołowy zawodnik 
pierwszoligowej drużyny siatkówki męż-
czyzn Pronar Parkiet Hajnówka 

Wójcik Sebastian – czołowy  zawodnik 
pierwszoligowej drużyny siatkówki męż-
czyzn Pronar Parkiet Hajnówka 

Kategoria SENIOR AMATOR  
Bartoszewicz Dorota – uczestniczka biegów, 

półmaratonów i maratonów 
Drywulski Dariusz – lekkoatleta, uczestnik 

zawodów samorządowych na szczeblu 
województwa,  

Markiewicz Mirosław  – czołowy piłkarz 
Oldboy Hajnówka 

Muśko Mirosław  – czołowy zawodnik w 
piłce siatkowej w Hajnówce 

Pleskowicz Andrzej – III i IV miejsce w 
biegach średnich w Mistrzostwach Polski, 
kandydat do udziału w MŚ 

Radzymin Andrzej – najlepszy hajnowski 
maratończyk,  

Tichoniuk Wiesław – najlepszy zawodnik 
powiatu hajnowskiego w tenisie ziemnym 
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 XVII Finał  
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
 
 W niedzielę 11 stycznia 2009 roku na ulicach Hajnówki, Cze-

remchy, Białowieży i Michałowa kwestowało 110 Wolontariuszy z 
Hajnowskiego Sztabu. Z puszek udało nam się zebrać 14.970,00zł 
+ w Michałowie 2.772,00zł co w sumie daje 17.742,00zł. Czy pobi-
liśmy rekord? Owszem! W ubiegłym roku z kwesty te miejscowo-
ści zebrały razem 15 080,0zł. Fakt faktem, że w tamtym roku Haj-
nówka zebrała o wiele więcej ponieważ mieliśmy wiele rzeczy 
wystawionych na aukcji Allegro.  

Najbardziej zapełnione puszki miały: Anna Zdankiewicz 
625,88 zł, Agata Borowska 529,25 zł, Magda Duda 515,31zł. 

A wśród zbierających byli wójt Gminy Hajnówka – Olga Ry-
gorowicz (262,25 zł), starosta – Włodzimierz Pietroczuk  (167,04 
zł) i wicestarosta – Jerzy Sirak (113,0zł).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasz najmłodszy wolontariusz czteroletni Maks Chyra zbierał 

pieniądze w obstawie rodziców i jak na pierwszy raz poszło mu 
wspaniale, zebrał 85,21 zł i zapowiedział, że w przyszłym roku też 
chce zbierać pieniądze dla chorych dzieci. 

O godzinie 16-tej otworzyliśmy wystawę „Malarstwo Andrzej 
Bołtryk”. Później słuchaliśmy zespołu wokalnego TUTTI CAN-
TARE pod dyrygenturą Małgorzaty Mróz. Następnie na scenie 
zaistniały zespoły z „Przeglądu Zespołów Garażowych” – „KUBA 
ROZPRUWACZ” i  „P.N.W.D.” (za błędy  w nazwach we wcze-
śniejszych drukach przepraszam). Przegląd organizowany był przez 
Młodzieżową Radę Miasta Hajnówka. Około godziny 19 -tej na 
scenie zagościł zespół z Michałowa OVERDAY. O godz. 20-tej 
wszyscy zebraliśmy się na placu przed Domem Kultury gdzie w 
niebo powędrowało ŚWIATEŁKO DO NIEBA. Gwiazdą wieczoru 
był zespół „Bracia i Siostry” (Białystok).            Jolanta Antowska 
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Głosować moŜna wyłącznie: na 

oryginalnych kuponach, drukowanych 

w Gazecie Hajnowskiej, 

elektronicznie na stronie 

www.hajnowka.pl.   

Kupony naleŜy składać w siedzibie 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Hajnówce przy ul. Dziewiatowskiego 

bądź w sekretariacie Urzędu Miasta 

Hajnówka.  

 

Głosowanie trwać będzie do 
31 stycznia 2009 r. 
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