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                                                           BAL U KRÓLA LULA       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

28 stycznia  przed  Hajnowskim Domem Kultury zaparkowały zaczarowane karety, a z nich wysiadły 
prawdziwe królewny... Wszystkie dzieci przybyły, by bawić się na prawdziwym balu u króla Lula. 
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HAJNOWSKI DOM KULTURY ogłasza 
 

III KONKURS NA HAFT 
I KORONK Ę POWIATU  

HAJNOWSKIEGO   
   
Na konkurs należy przesłać od 
3 do 5 prac w kategoriach: haft 
lub koronki - ręczniki, obrusy, 
serwety, płachty, narzuty wy-
szywane nicią, haft na kanwie, 
ubiór, bielizna pościelowa. 
Każdy z uczestników, którego 
prace zakwalifikują się na wy-
stawę, otrzyma pamiątkowy 
dyplom i folder przeglądu. 
Autorom najciekawszych kom-
pozycji i technik hafciarskich 
jury konkursu przyzna nagrody 
i wyróżnienia.  
Prace należy dostarczyć do 28 
II 2009r. na adres: Hajnowski 
Dom Kultury, 17-200 Hajnów-
ka, ul. T. Sołoniewicz 4.  
Prace muszą być zaopatrzone w 
metryczkę trwale przymocowa-
ną (przyszytą), zawierającą 
imię i nazwisko oraz dokładny 
adres autora.  
Wystawa planowana jest na 
marzec- kwiecień 2009r. Od-
biór prac po wystawie konkur-
sowej. 
Informacji na temat konkursu 
udzielają instruktorki plastyki 
HDK , Anna Tarasiuk i Zenaida 
Jakuć, tel. 085 682 32 03 wew. 
39.  
 

VI WIOSNA MŁODYCH TALENTÓW  
 Prezentacje 2009 

                             
Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież ze wszystkich ty-
pów szkół, organizacji społeczno – kulturalnych i placówek 
kultury. Ide ą prezentacji jest promocja SZTUKI DZIECKA 

i wyłonienie osobowości twórczych. 
 

1.Prace młodego twórcy należy dostarczyć w formie przemyślanej prezentacji np. na wy-
brany temat lub wypowiedzieć się w ciekawej technice. Prezentacja powinna składać się co 
najmniej z 3 prac. Można też zgłosić zbiorowo najlepsze prace grupy (pokaz plastyczny 
koła, klasy, szkoły), a ilość prac nie powinna przekroczyć 30.  
2. Wiek uczestników : 5 - 20 lat 
3.Wykonanie prac w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, tkanina i inne 
formy wypowiedzi plastycznej. 
4. Wielkość i tematyka prac dowolna. 
5. Opatrzenie każdej pracy kartą informacyjną : 
- imię i nazwisko, wiek autora, 
- adres domowy lub placówki rekomendującej prace /ewentualnie imię i nazwisko nauczy-
ciela lub instruktora, pod którego kierunkiem zostały wykonane/. 
6. Termin nadsyłania prac – do 25. 03. 2009 r. /HDK, ul. T. Sołoniewicz 4, 17-200 Haj-
nówka/. 
7. Najciekawsze prace będą zaprezentowane na WYSTAWIE w HDK w terminie - kwie-
cień/maj 2009 r. 
8. Powołana przez organizatorów komisja konkursowa wyłoni z poszczególnych grup wie-
kowych (5-8 lat, 9-12, 13-15 lat, 16-20 lat) 12 najciekawszych prezentacji indywidualnych i 
5 grupowych nadając ich autorom tytuł : ,, Talent-2009” oraz nagradzając specjalnie zapro-
jektowaną statuetką, dyplomem i folderem tegorocznych prezentacji. 
9.Komisja może dokonać innego podziału nagród ze względu na duże zróżnicowanie pre-
zentacji oraz przyznać Nagrodę Grand Prix za szczególne osiągnięcia artystyczne. 
10.Organizator ma prawo wyboru po jednej pracy z nagrodzonych zestawów do ,,Galerii 
Talentów” HDK . Pozostałe prace nie będą odsyłane, natomiast można je odebrać w prze-
ciągu miesiąca od zakończenia wystawy. Po tym terminie przechodzą na własność organi-
zatora.  
Informacji na temat konkursu udziela Zenaida Jakuć - instruktor plastyki HDK, tel. 085 682 
32 03 wew. 39.  
 

 

MŁODZIE ŻOWA FERYJNA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ 
 W pierwszym tygodniu ferii zorganizował ją OSiR w Hajnówce. Zamiarem organizatorów było zagospodarowanie 
czasu wolnego w okresie ferii dla jak największego grona uczniów. Do turnieju zgłosiło się 17 zespołów – 136 za-
wodników. Rozgrywki przeprowadzone były w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
średnie. Wszystkim uczestnikom należą się słowa uznania za zaangażowanie i stworzenie atmosfery dobrej zabawy. 
Poziom sportowy i duże zainteresowanie uczestników obliguje organizatorów do zorganizowania następnych imprez 
siatkarskich. Zwycięzcy:  - grupa 1998 – 96 /dziewczęta i chłopcy/ „Titikaka”,  - grupa 1995 – 93 /dziewczęta/ PG 
Kleszczele, - grupa 1995 – 93 /chłopcy/ „Przysmak Kędziora”, - grupa 1992 – 89 /dziewczęta/  LO z DNJB, - grupa 
1992 – 89 /chłopcy/ LO z DNJB I OSiR zaprasza wszystkich sympatyków siatkówki na eliminacje do Mistrzostw 
Województwa w piłce plażowej w kategorii „junior” i „młodszy junior”, które odbędą się w miesiącu maju. Impreza 
została sfinansowana przez Urząd Miasta i OSiR w Hajnówce.  
 

 
POWIATOWA AMATORSKA LIGA FUTSALU 

W dniu 17. 01.2009 r. w hali Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce odbyły się finały. Ligę rozegrano systemem turniejo-
wym. W turnieju wzięło udział 80 zawodników. Klasyfikacja końcowa drużyn : I – Oldboje, II - Klub Dubicze Cer-
kiewne,  III - Salon Verona, IV – RUNO,  V - Pub Waleczny Kozioł,  VI – Reja, VII – OSM, VIII - TOTO – MIX.  
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BUDŻET MIASTA NA 2009 r. 
Objaśnienia do uchwały budżetowej na 2009 rok. 

Wydatki bud żetowe. 
 Plan wydatków ogółem na 2009 rok wynosi  50.269.250zł. 

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego  
wykonanie roku ubiegłego, stawki wynagrodzeń  obowiązujące 
w miesiącu wrześniu.  Na zadania  bieżące przewidziano kwotę 
36.937.610 zł  oraz 13.331.640 zł na zadania inwestycyjne.  

Rolnictwo i łowiectwo. 
Zaplanowana kwota 1.517 zł przeznaczona jest na wpłaty 

gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych 
wpływów z podatku rolnego z wymiarów bieżących i zaległo-
ści. 

Transport i łączność - 4.870.140 zł. 
Zaplanowana kwota w tym dziale obejmuje:  
Lokalny transport zbiorowy – dotacja przedmiotowa skal-

kulowana jako dopłata za świadczone usługi przez komunika-
cję miejską  w kwocie 525.000 zł oraz dotacja przedmiotowa w 
kwocie 392.000zł  jako dopłata do jednej osoby uprawnionej 
do przejazdu ulgowego i bezpłatnego  komunikacją miejską.    

Drogi publiczne gminne - 170.000zł 
W/w kwota obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzyma-
niem ulic miejskich: odnowienie i uzupełnienie oznakowania 
poziomego i pionowego, uzupełnianie ubytków w jezdniach i 
chodnikach, równanie dróg gruntowych oraz naprawa na-
wierzchni dróg gruntowych, przebudowę, udrażnianie kanali-
zacji burzowej w drogach.  

Na budowę lub przebudowę chodników w ulicach woje-
wódzkich zaplanowano kwotę 100.000zł.  

Turystyka 
Kwota  43.500zł przeznaczona na wykonanie dokumentacji 

zbiornika wodnego przy ul. Poddolnej.  
Gospodarka mieszkaniowa  - 2.015.500zł 
Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano dota-

cję celową w kwocie 340.000zł  z przeznaczeniem na: 
200.000zł na dokończenie remontu, modernizacji  budynku 
przy ul. 11 Listopada (w 2008 roku została wykonana wymiana 
dachu, w roku 2009 wykonane zostaną  następujące zadania: 
wykonanie dokumentacji technicznej, całkowita wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, roboty budowlane i wykończe-
niowe, wykonanie instalacji c. o, wodno - kanalizacyjnej i 
elektrycznej, wykonanie elewacji budynku); 

40.000zł na budowę budynków gospodarczych na os. F. 
Chemiczna. 

Konieczność budowy nowych budynków gospodarczych na 
osiedlu wynika w szczególności ze złego stanu technicznego 
obecnie użytkowanych budynków służących do przechowywa-
nia opału. Nowe budynki zostaną ustawione według koncepcji 
zagospodarowania osiedla, co jednocześnie pozwoli na upo-
rządkowanie zabudowy osiedla. 

100.000 zł na zakup ciągnika wraz z osprzętem, tj: pług do 
odśnieżania, zamiatarka, kosiarka do trawy. Konieczność za-
kupu wynika z potrzeby lepszego i sprawniejszego utrzymania 
terenów osiedlowych zarówno w okresie letnim jak i zimo-
wym. 

Kwotę 1.143.500 zł zaplanowano na termomodernizację 
budynków komunalnych, w tym 20% środków własnych tj. 
228.700 zł, zaś 80% stanowi kredyt tj. 914.800 zł.  

Na obsługę komisji mieszkaniowej zaplanowano 5.000 zł z 
przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za udział na posie-
dzeniach zgodnie z przyjętymi zasadami. 

Kwota 2.000 zł zaplanowana na opłacenie czynszu za lokal 
komunalny zajmowany przez Związek Inwalidów Wojennych 
oraz Związek Kombatantów . 

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznacza 
się 525.000 zł. Kwota obejmuje następujące wydatki: określe-
nie wartości nieruchomości (wyceny działek, lokali, wytycze-
nia działek), projekty podziału nieruchomości, ogłoszenia 
prasowe, opłaty notarialne i sądowe, wypisy i wyrysy z reje-
stru ewidencji gruntów, mapy zasadnicze, wykup gruntów  
oraz wypłatę odszkodowań za utratę prawa własności wynika-
jące z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Działalność usługowa – 102.000 zł. 
Zaplanowana kwota 17.000 zł obejmuje wydatki na prace 

remontowe na cmentarzu  (poprawa mogił, naprawa i uzupeł-
nienie ogrodzenia, odmalowanie cokołów , uzupełnienie tablic 
nagrobkowych itp.), w tym z dotacji budżetu państwa 5.000 zł. 

Na opracowania geodezyjne, wtórniki, studium wykonal-
ności – 15.000 zł.. 

Wprowadzenie zmian w  planach zagospodarowania prze-
strzennego – 70.000 zł. 

 Administracja publiczna  - 3.045.000 zł. 
Wydatki w tym dziale przeznacza się na: 
Urzędy Wojewódzkie -168.000 zł - kwota przeznaczona 

jest na sfinansowanie zadań realizowanych przez pracowni-
ków w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych , 
urzędu stanu cywilnego i obrony cywilnej.  

Utrzymanie Rady Miasta – 201.000 zł - są to wydatki 
związane z wypłatą diet radnym (miesięczna dieta 14.000 zł 
x12 ) i przewodniczącym rad osiedli (900 zł x9) oraz zakup 
materiałów biurowych,  ogłoszenia oraz inne wydatki związa-
ne z funkcjonowaniem rady, rad osiedlowych oraz rady mło-
dzieżowej. 

Utrzymanie Urzędu Miasta – 2.515.000 zł. 
Powyższe środki zostaną przeznaczone na:  
wynagrodzenia  1.719.181 zł, w tym odprawę i nagrody 

jubileuszowe 34.703 zł, dodatkowe wynagrodzenia rocz-
ne120.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 300.800 zł, odpisy 
za zfsś 45.867 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepi-
sów bhp 7.000 zł;  

wydatki rzeczowe tj: zakup materiałów biurowych, opłaty 
pocztowe i telekomunikacyjne, dostawę energii elektrycznej, 
cieplnej i wody, wywóz nieczystości, aktualizację i konserwa-
cje sieci, programów komputerowych, szkolenia i podróże 
służbowe pracowników, prenumerata prasy i literatury facho-
wej, bieżące naprawy sprzętu i urządzeń, opłaty za internet i 
ubezpieczenie majątku, samochodu służbowego oraz monito-
ring pomieszczeń biurowych itp. – 270.252 zł; 

 remont pokrycia dachowego garaży, wykonanie elewacji 
oraz wymiana drzwi garażowych-42.900 zł; 

zakup kserokopiarek 9.000 zł. 
Promocja miasta  81.000 zł. 
Pozostała działalność – 80.000 zł. 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa  -  3.893 zł. 
Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałe-

go rejestru wyborców, w szczególności na zakup materiałów 
biurowych oraz formularzy druków. 
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 
4.000 zł. 

Kwota ta wykorzystana zostanie na zakup energii do syren 
oc, szkolenia,  podróże służbowe oraz instalację nowych syren 
alarmowych. 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in-
nych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem - 22.000 zł. 
Środki przeznaczone są na zakup druków, formularzy, ar-

tykułów biurowych w tym papieru do drukowania nakazów 
płatniczych, opłaty pocztowe, bankowe, komornicze, doręcza-
nie decyzji, konserwacja programu komputerowego „Fiskus”. 

Obsługa długu publicznego  - 300.000 zł. 
Planowane na 2009 środki na obsługę kredytu  zaciągnięte-

go w 2007 roku w Powszechnej Kasie Oszczędności BP na 
budowę pływalni miejskiej w kwocie 3.748.000 zł. W 2008 
roku dokonano spłaty kredytu w kwocie 749.600 zł oraz na 
spłatę odsetek od kredytów planowanych na 2009 rok.. 

Różne rozliczenia – 530.000 zł: 
rezerwa ogólna -  320.000 zł, rezerwa celowa – 200.000 zł, 
rezerwa celowa -10.000 zł (zarządzanie kryzysowe). 

 Oświata i wychowanie  -15.641.700 zł. 
 Subwencja oświatowa na 2009 rok wynosi 9.208.159 zł. 

Wydatki na utrzymanie bieżące placówek oświatowych zapla-
nowano na poziomie roku ubiegłego. Uwzględniono kwoty 
podwyżki wynagrodzeń  nauczycielom od stycznia 2009 r. o 
5% oraz o kolejne 5% od września 2009 r. oraz dla administra-
cji i obsługi o 3,9%. 

W roku szkolnym 2008/2009 liczba uczniów zarówno w 
szkołach podstawowych jak i gimnazjach jest niższa od roku 
poprzedniego o 85 uczniów, zatrudnienie nauczycieli też ule-
gło zmniejszeniu, w związku z tym środki na utrzymanie tych 
placówek ulegają zmniejszeniu. 

Szkoły podstawowe – 7.367.000 zł, w tym: 
Zespół Szkół nr 1 (SP nr 5) – 1.801.600 zł; Zespół Szkół nr 2  
(SP nr 2) – 2.486.500 zł; 
Zespół Szkół nr 3  (SP nr 6) -  2.320.800 zł; Szkoła Podstawo-
wa nr 3 – 758.100 zł.  

Przedszkola – 4.473.000 zł. 
Plan przychodów własnych na 2009 rok określono przyj-

mując odpłatność stałą wnoszoną przez rodziców za pobyt 
dziecka w przedszkolu w wysokości 853.230 zł. Liczba przed-
szkolaków w roku 2008/2009 wynosi 593, wzrosła w stosunku 
do roku 2007/2008 o 30  przedszkolaków. Utworzono trzecią 
grupę integracyjną wzmocnioną o nauczycieli specjalistów. 
Obecnie przedszkola liczą 22 oddziały, w tym dwie grupy 
żłobkowe oraz dwie grupy  integracyjne. 

 Gimnazja – 3.391.800 zł, w tym: 
Zespół Szkół nr 1 (Gimn. Nr 1)  – 1.749.300 zł; Zespół Szkół 
nr 2  (Gimn. Nr 3) – 935.900 zł; 
Zespół Szkół nr 3  (Gimn. Nr 2) – 706.600 zł. 

Dowożenie uczniów do szkół – 2.400 zł. Zawarte są dwie 
umowy na okres roku szkolnego w kwocie 120 zł miesięcznie 
w formie ryczałtu z rodzicami na dowożenie swoich dzieci na 
zajęcia lekcyjne.  

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - prze-
znaczono kwotę 83.000 zł, w tym dla nauczycieli szkół – 
58.000 zł oraz nauczycieli przedszkoli – 25.000 zł. 

Pozostała działalność – 77.000 zł. 
Fundusz emerytów i rencistów – 64.000 zł oraz kwota 

13.000 zł przeznaczona na pokrycie kosztów kształcenia mło-
docianych przez pracodawców. 

Na wykonanie dokumentacji hali sportowej zaplanowano 
kwotę 247.500 zł.  

Szkolnictwo wyższe – 90.000 zł. 
Czynsz za budynek komunalny zajmowany na potrzeby 

Wydziału Zamiejscowego Politechniki Białostockiej. 
Ochrona zdrowia – 337.000 zł. 
W rozdziale tym zabezpieczono środki -330.000zł na reali-

zację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz programu zwalczania 
narkomanii. Środki te pochodzą z opłat za wydawanie zezwo-
leń na sprzedaż alkoholu. Zabezpieczono środki w kwocie 
4.000 zł na pokrycie kosztów czynszu za pomieszczenia zaj-
mowanego na potrzeby Polskiego Czerwonego Krzyża oraz na 
ufundowanie upominków dla Honorowych Dawców Krwi . 

W ramach dotacji przyznana kwota 3.000 zł przeznaczona 
jest na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczenio-
biorców nie objętych ubezpieczeniem społecznym. 

Pomoc społeczna - 11.239.000 zł. 
Są to środki na realizację zarówno zadań własnych jak i 

zleconych. 
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo-
łecznego. Na wypłatę świadczeń przyznano kwotę 5.800.000 
zł, w tym zabezpieczone są środki na wydatki bieżące, wyna-
grodzenia oraz pochodne pracowników wykonujących zada-
nia. Zatrudnionych jest pięciu pracowników. 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 61.000 zł. 

Zasiłki i pomoc w naturze 2.080.000 zł, w tym: zadania 
samorządowe – 200.000 zł, zadania zlecone – 1.880.000 zł.  

Zaplanowane kwoty przeznaczone są na wypłatę zasiłków 
stałych, okresowych gwarantowanych, celowych, składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zakup żywności, odzieży, 
odpłatność za pobyt w DPS itp. 

Dodatki mieszkaniowe.  
Wypłata dodatków mieszkaniowych w 100% obciąża bu-

dżet miasta, na wypłatę tych dodatków zaplanowano kwotę w 
wysokości 1.305.000 zł, miesięczna wypłata wynosi około 
110.000 zł. 

Ośrodki Pomocy Społecznej.   
Plan wydatków na funkcjonowanie ośrodka 805.000 zł, w 

tym: środki własne 452.000 zł, środki wojewody 353.000 zł. 
Do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej zatrud-

nionych jest 18 osób. W planie wydatków na realizację zadań 
samorządowych zabezpieczono środki  na wynagrodzenia, 
pochodne i wydatki rzeczowe, uwzględniając podwyżki wy-
nagrodzeń.  Dotacja w pełni nie wystarcza na realizację zadań, 
stąd też angażowane są środki własne w celu zabezpieczenia 
należytego wykonania zadań. Kwota dotacji pokrywa zaled-
wie wydatki na wynagrodzenia bez pochodnych oraz wydat-
ków rzeczowych. 

Usługi opiekuńcze. 
W budżecie zaplanowano środki na realizację usług opie-

kuńczych w mieście przez sześć opiekunek w kwocie 159.000 
zł. Kwota dotacji też nie zabezpiecza w 100% wynagrodzeń i 
pochodnych, angażowane są środki własne. 

Pozostała działalność. 
Na realizację programu dożywiania zaplanowano kwotę 

980.000 zł, w tym z dotacji 730.000 zł oraz 250.000 zł jako 
wkład własny niezbędny do realizacji programu. 

Kwota 11.000 zł przeznaczona jest na udzielanie schroni-
ska mieszkalnego w przypadkach losowych i kryzysowych, 
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wydawania posiłków osobom ubogim, samotnym i bezdom-
nym. Zgodnie z ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie 
przekazanie dotacji nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu na 
realizację zadania. 

Na wypłatę świadczeń z tytułu organizowanych prac spo-
łeczno - użytecznych zaplanowano kwotę 25.000 zł oraz za 
transport darów żywnościowych – 13.000 zł. 

 Edukacyjna opieka wychowawcza 26.000zł.  
Środki przeznaczone są na fundusz socjalny emerytów - 

nauczycieli przedszkoli. 
Gospodarka     komunalna    i     ochrona     środowiska  

- 2.757.000 zł. 
Przeznaczenie wydatków w tym dziale jest następujące: 
Oczyszczanie miasta 343.000 zł - kwota ta obejmuje wy-

datki bieżące na oczyszczanie miasta w tym: wywóz zanie-
czyszczeń z ulic, opróżnianie śmietniczek ulicznych, mecha-
niczne zimowe oczyszczanie ulic, uprzątnięcie piasku po zi-
mie, mechaniczne zamiatanie ulic miejskich; 

rekultywacja składowiska odpadów w latach 2008-2012. 
Utrzymanie zieleni w mieście - 60.000 zł przeznacza się na 

przygotowanie projektu technicznego fontanny miejskiej, 
utrzymanie fontanny i zdroju parkowego oraz opracowanie 
dokumentacji projektowej przebudowy parku miejskiego. 

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 699.000 zł. 
Zaplanowana kwota 559.000 zł obejmuje zakup energii 

elektrycznej w mieście , konserwację oświetlenia, konserwację 
bieżącą i remont oświetlenia parkowego, przygotowanie do-
kumentacji do instalacji nowych punktów. 

W ramach zadań inwestycyjnych kwota 140.000zł przezna-
czona jest na budowę i uzupełnienie oświetlenia. 

Pozostała działalność 655.000zł 
Planowana kwota wydatków obejmuje: wydatki na przebudo-
wę ogrodzenia i nawierzchni  na targowicy, odłowy bezpań-
skich psów, pokrycie kosztów sterylizacji, utylizacji zwierząt, 
dofinansowanie spółki wodnej, konserwację rowów meliora-
cyjnych w granicach administracyjnych miasta, opłaty ekolo-
giczne za odprowadzenie wód do rowów oraz za wydawanie 
decyzji środowiskowych oraz opłaty roczne za zajęcia pasa 
drogowego, organizację prac interwencyjnych i robót publicz-
nych zatrudnienie średniorocznie 20 osób, wydatki dotyczą 
wynagrodzeń i pochodnych, ekwiwalenty za używanie własnej 
odzieży roboczej, zakup części zamiennych do posiadanego 
sprzętu, drobne naprawy oraz zakup paliwa do maszyn, ubez-
pieczenie pojazdów i sprzętu, dotację w kwocie 60.000zl prze-
znaczono na realizację zadań w zakresie  ochrony bezdomnych 
zwierząt m. in. na pokrycie kosztów związanych z utrzyma-
niem zwierząt w przytulisku prowadzonym przez stowarzysze-
nie. 

Gospodarka odpadami 1.000.000 zł. Środki wykorzystane 
zostaną do realizacji zadania związanego z budową Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów. 

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.644.000 zł. 
Planowane wydatki w tym dziale obejmują: 
dotację na działalność Hajnowskiego Domu Kultury 

705.000 zł (kwota 120.000 zł przeznaczona jest na zadania w 
zakresie realizacji zadań inwestycyjnych m. in. na adaptację 
poddasza, remont holu, klatki schodowej itp.); 

dotację na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej 
631.000 zł;   

dotację w kwocie 103.000 zł przeznaczono na: organizację 
imprez kultury białoruskiej 5.000 zł, prowadzenie ogólnodo-
stępnego kina 35.000 zł, organizację HMKiO 8.000 zł, organi-

zację i przeprowadzenie festiwalu HDMC 30.000 zł, działal-
ność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 
5.000 zł oraz szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej 
poprzez prowadzenie orkiestry dętej 20.000 zł; 

czynsz za najem pomieszczeń zajmowanych na galerię 
miejską – 16.000 zł; 

na organizowanie czasu wolnego, aktywnego trybu życia 
poprzez zdobywanie intensywnej wiedzy, kształtowanie i 
rozwijanie własnych zainteresowań  osób będących na emery-
turze - .5.000 zł; 

kwota 64.000 zł przeznaczona jest na organizację imprez 
kulturalnych w mieście m. in.: Studio Lato oraz konkursy 
piosenki białoruskiej, młodzieżowej, przebojem na antenę itp. 

Kultura fizyczna i sport – 7.597.000zł. 
Wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu obejmują: 
środki budżetowe na bieżące funkcjonowanie Ośrodka 

Sportu i Rekreacji 492.000 zł; 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez pro-

wadzenie zajęć sportowych w sekcjach: judo, kulturystyka i 
lekkoatletyka; piłki nożnej, siatkowej (kwota dotacji w wyso-
kości 375.000 zł przekazywana będzie na podstawie ustawy o 
wolontariacie); 

organizację miejskich imprez sportowych 30.000 zł 
tj.:półmaraton hajnowski, turniej brydża sportowego, turniej 
piłki plażowej i siatkowej, dzień sportu, sportowiec roku itp.; 

na budowę krytej miejskiej pływalni wykorzystane zostaną 
środki pochodzące z totalizatora sportowego w kwocie 
700.000 zł oraz planowany jest kredyt w wysokości 6.000.000 
zł.  

 W projekcie budżetu na 2009 rok zakłada się deficyt w 
kwocie 6.914.800 zł, który zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z kredytu zaciągniętego w 2009 roku na budo-
wę krytej pływalni oraz na termomodernizację budynków 
komunalnych. Planowane zadłużenie w 2009 roku wynosić 
będzie 9.163.600 zł - stanowi to 21,14% planowanych docho-
dów. 

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych. 
W  okresie od 01.10.2007 r. do 30.09.2008 r. dokonano 

sprzedaży 22 lokali mieszkalnych.  Wyodrębnienie i przenie-
sienie własności lokali nastąpiło w trybie bezprzetargowym na 
rzecz ich najemców.                         

Ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych przewi-
duje się uzyskać w 2008 roku 868.000 zł, natomiast przychody 
z tytułu wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych  
oraz z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w 
prawo własności 433.700 zł. W planie na 2009 rok zakłada się 
uzyskanie dochodów: ze sprzedaży działek na kwotę 150.000 
zł, lokali mieszkalnych – 415.000 zł, wieczystego użytkowa-
nia – 300.000 zł , z przekształcenia prawa wieczystego w 
prawo własności – 20.000 zł oraz z tytułu najmu i dzierżawy 
składników majątkowych – 60.000 zł.  
 

KOMUNIKAT 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. 

z o. o. w Hajnówce informuje o planowanych noc-
nych płukaniach sieci. Płukania będą się odbywały w 
każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.  
22.30 - 2.30 2 marca, 6 kwietnia, 4 maja, 1 
czerwca, 6 lipca,     3 sierpnia, 7 września, 5 
października, 2 listopada, 7 grudnia. 
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PROGRAM USUWANIA AZBESTU  
I WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST

DLA POWIATU HAJNOWSKIEGO NA LATA 2008 – 2032 
INFORMACJE O ILO ŚCI WYROBÓW ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU HAJ-

NOWSKIEGO.
Azbest i wyroby zawierające ten surowiec importowane są do 
Polski z różnych krajów i w różnej postaci. Można przypusz-
czać, że część tych wyrobów jest wwożona na teren naszego 
kraju jako wyroby wmontowane na stałe do różnych maszyn i 
urządzeń. Najczęściej są to różnego rodzaju uszczelnienia. Nie 
jest, więc możliwe dokładne określenie ilości wyrobów azbe-
stowych, gdyż często stanowią one niewielką część sprowa-
dzanych maszyn czy urządzeń. W przypadku wielu wyrobów, 
dawniej produkowanych w Polsce i w krajach Unii Europej-
skiej z zastosowaniem azbestu, obecnie produkuje się odpo-
wiedniki, w których azbest zastąpiono innymi włóknami. W 
stosowanych dawniej na dachach i elewacjach wyrobach azbe-
stowo – cementowych azbest został całkowicie zastąpiony 
innymi włóknami i tylko takie, wolne od azbestu płyty cemen-
towo – włókniste są obecnie produkowane w Polsce. Również 
producenci uszczelek  w dużej części produkcji wyeliminowa-
li azbest.  
Źródłem danych o rozmieszczeniu i ilości wyrobów zawiera-
jących azbest na terenie powiatu hajnowskiego były informa-
cje z poszczególnych gmin znajdujących się w powiecie haj-
nowskim. W poniższej tabeli znajdują się szacunkowe dane 
dotyczące wyrobów azbestowych znajdujących się na terenie 
gmin powiatu hajnowskiego. Informacje te dotyczą w więk-
szości pokryć dachowych. 
Szacunkowa ilość wyrobów azbestowych znajdująca się na 
terenie gmin powiatu hajnowskiego, które podały dane na 
temat wyrobów azbestowych to: 1 981 899,23 m ² 
Tabela 1 Ilość płyt azbestowo-cementowych na terenie 
gmin powiatu hajnowskiego. 

L p Gminy  
Płyty azbestowo - 

cementowe faliste i 
płaskie [m ²] 

1. Hajnówka miasto 110 773,52 

2. Kleszczele 293 691,22 

3. Białowieża 122 070,90 

4. Czeremcha 111 156,71 

5. Czyże 218 749,10 

6. Dubicze Cerkiewne 371 352,10 

7. Hajnówka gmina wiejska 457 499,00 

8. Narew 136 369,20 

9. Narewka 160 237,48 

 Razem  powiat hajnowski 1 981 899,23 

Tabela 2 Procentowy udział  ilości płyt azbestowo - 
cementowych na terenie powiatu hajnowskiego . 
L p Gmina Udział % 
1.  Hajnówka miasto 5,59% 
2.  Kleszczele 14,82% 
3.  Białowieża 6,16% 
4.  Czeremcha 5,61% 
5.  Czyże 11,04% 
6.  Dubicze Cerkiewne 18,74% 
7.  Hajnówka gmina wiejska 23,08% 
8.  Narew 6,88% 
9.  Narewka 8,09% 
  100,00% 
Źródło: Obliczenia własne 

Oprócz płyt azbestowo - cementowych na terenie gmin po-
wiatu hajnowskiego znajdują się rury azbestowo - cementowe. 
Dane o rurach azbestowo - cementowych pochodzą z dwóch 
gmin, pozostałe gminy nie wspomniały w swoich gminnych 
programach usuwania wyrobów azbestowych o rurach azbe-
stowo - cementowych znajdujących się na ich terenie. 
Informacja o rurach azbestowo – cementowych: Gmina 
Kleszczele rury azbestowo - cementowe wodociągowe w 
ilości 9600 mb. 
Gmina Białowieża rury azbestowo-cementowe wodociągowe 
w ilości 441 mb.  

METODY UNIESZKODLIWIANIA 
ODPADÓW ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST 

Z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nierozerwalnie 
związany jest proces powstawania odpadów. Jedyną metodą 
unieszkodliwiania odpadu z azbestem stosowaną na teryto-
rium Polski jest ich składowanie.  
Celem priorytetowym w planowaniu działań związanych z 
odpadami zawierającymi azbest jest eliminacja ich negatyw-
nego oddziaływania na zdrowie ludzkie. Odnosi się to do 
wszystkich etapów postępowania, tj. począwszy od ich de-
montażu, poprzez transport, a kończąc na bezpiecznym ich 
unieszkodliwianiu. 
Płyty eternitowe cieszyły się do niedawna olbrzymią popular-
nością. Przede wszystkich ze względu na niską cenę – 1 m2 
eternitu był dwa razy tańszy od blachy ocynkowanej, a pięć 
razy od dachówki ceramicznej. Proporcjonalnie do tej popu-
larności jest obecnie problematyka związana z ich wymianą i 
unieszkodliwieniem. 
W Europie znanych jest kilka technologii utylizacji azbestu. 
Należą do nich np. spalanie w wysokich temperaturach rzędu 
900oC, rozpuszczanie w kwasie fluorowodorowym oraz inne, 
niezwykle kosztowne. Jest to odpad niebezpieczny, dlatego 
powinien być unieszkodliwiany i składowany w specjalnie do 
tego wyznaczonych miejscach. Na terenie powiatu bardzo 
często problemem jest usuwanie azbestu przez właścicieli 
posesji na własną rękę, a w ślad za tym porzucanie odpadów 
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zawierających azbest np. płyt falisto – cementowych, w miej-
scach przypadkowych lub gromadzone na terenie własnych 
posesji.  
Ilość wyrobów azbestowych znajdująca się  na terenie powiatu 
pokazuje, iż proces wymiany pokryć dachowych będzie trwał 
wiele lat. Akcja usuwania wyrobów azbestowych nie będzie 
przebiegała masowo, a wręcz przeciwnie jednorazowo usuwa-
ne będą pokrycia z pojedynczych dachów. Na terenie woje-
wództwa podlaskiego nie istnieje składowisko przyjmujące 
odpady azbestowe ze wszystkich gmin województwa podla-
skiego ( składowisko na terenie gminy Miastkowo przyjmuje 
jedynie odpady z gminy Miastkowo oraz z terenu miasta 
Łomża) w tej sytuacji powstające odpady azbestowe będą 
przewożone na teren województwa lubelskiego na składowi-

ska w Poniatowej Wsi oraz Kraśniku, jednak ze względu na 
znaczną odległość celowa byłaby budowa składowiska poło-
żonego bliżej. Na terenie województwa podlaskiego planowa-
na jest budowa składowiska odpadów azbestowych o pow. 2 
ha na terenie Gminy Klukowo, ok. 5 ha na terenie gminy Mi-
chałowo oraz kwatery- ok.0,73 ha w ZZO Czerwony Bór i 
kwatery o pow. 0,4 ha w ZZO Czartoria. 
Podstawowym elementem systemu gromadzenia i unieszko-
dliwiania odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów 
komunalnych powinny być gminne punkty zbiórki odpadów 
niebezpiecznych przyjmujące bezpłatnie odpady niebezpiecz-
ne.  

 

ZAŁO ŻENIA PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST 
Szacunkowe koszty „Programu…”. 

 
Proces „oczyszczania” powiatu hajnowskiego z wyrobów 

zawierających azbest głównie z płyt azbestowo – cemento-
wych składa się z kilku etapów: 

1. Usuwanie wyrobów – to proces polegający na demon-
tażu wyrobów zawierających azbest oraz odbiorze ich od 
posiadaczy ww. odpadów (np. pokryć dachowych) przez spe-
cjalnie wykwalifikowane firmy. Cena, którą przyjęto do kal-
kulacji całkowitych kosztów usuwania wyrobów azbestowych 
to wartość uśredniona - 20 zł/m2. 

2. Transport – proces polega na wywiezieniu odpadów 
zawierających azbest pochodzących z demontażu na składo-
wisko odpadów azbestowych zlokalizowane najbliższym 
sąsiedztwie. Koszt transportu uzależniony jest od odległości, 
jaką należy pokonać celem składowania wyrobów zawierają-
cych azbest. Do obliczeń przyjęto wartość uśrednioną zakłada-

jąc przejazd w promieniu do 70 km – 1.10 zł/m2 unieszkodli-
wianych odpadów azbestowych.  

3. Unieszkodliwianie odpadów – proces polega na skła-
dowaniu odpadów azbestowych w celu eliminacji negatywne-
go oddziaływania włókien azbestowych na środowisko. 
Przyjęto uśrednioną cenę za składowanie 1 m2 - 9.60 zł/m2 

Natomiast cena demontażu, usunięcia rur azbestowo – cemen-
towych wynosi 5 zł/kg oraz składowania wynosi – 600 zł/Mg.  

W niniejszym Programie zakłada się, iż Starostwo Po-
wiatowe w Hajnówce będzie finansowało jedynie usunięcie 
wyrobów azbestowych z budynków będących własnością 
powiatu hajnowskiego. Wykaz tychże budynków znajduje 
się w tabeli poniżej. Usuwanie wyrobów azbestowych z 
tych budynków odbędzie zgodnie z planem remontów 
budynków lub w przypadku pozyskania środków finanso-
wych. 

 

Nazwa instytucji Adres Rodzaj 
płyt 

Powierzchnia 
[m 2] 

Stopie ń 
pilno ści 

Przychodnia Rejonowa nr 1 - wiata konstrukcji 
stalowej 

ul. J. Piłsudskiego 10 
 faliste 60,00 III 

Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno 
-Pedagogiczna, PCPR - budynek gospodarczy 

ul. J. Piłsudskiego 10 a 
 faliste 108,00 II 

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce - Internat 
nr 1 ul. 3 Maja 25  faliste 450,00 II 

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce - Internat 
nr 2 ul. 3 Maja 25  faliste 600,00 II 

Warsztaty Metalowe Hajnowskie Centrum Kształ-
cenia Zawodowego- warsztaty metalowe ul. 3 Maja 25 A  faliste 939,00 I 

Warsztaty Metalowe Hajnowskie Centrum Kształ-
cenia Zawodowego - budynek kuźni ul. 3 Maja 25 A  faliste 268,00 I 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce- budynek 
magazynowy, wiata magazynowa ul. Bielska 41  faliste 240,00 I 

 
RAZEM                                                                                                                       2 665,00 
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W związku z powyższym koszty demontażu, transportu 
oraz składowania 2665,00m2 płyt azbestowo – cemento-
wych z budynków będących własnością Powiatu Hajnow-
skiego kształtują się następująco. 
Średni koszt usunięcia, transportu i składowania  1 m2 płyty 
azbestowo – cementowej wynosi (według danych uśrednio-
nych z szeregu firm wykonawczych): 
20 + 1,10 + 9,60 = 30,70 zł/m2 

Koszt netto usunięcia, transportu i składowania wszystkich 
płyt azbestowo-cementowych z budynków będących własno-
ścią Powiatu wynosi: 
2 665,00x 30, 70 = 81 815,50 zł + 7% VAT 5 727,09 razem  
87 512,59 

Koszty związane z położeniem nowych pokryć dacho-
wych  

Ceny nowych materiałów oraz koszty całkowite pokrycia 
powierzchni dachów i elewacji budynków wahają się w zależ-
ności od użytego materiału (dachówka cementowa, dachówka 
ceramiczna, blacha, dachówka bitumiczna itp.). 

Dla kalkulacji niniejszego opracowania i po przeanalizo-
waniu kilku otrzymanych ofert przyjęto średni koszt położenia 
nowego pokrycia - 40 zł/m2 

 2 665 m2 x 40 = 106 600 + 22% VAT 23 452 = 130 052 
Starostwo Powiatowe w Hajnówce w związku z realiza-

cją Programu poniesie koszty  w wysokości  217 594,59 zł  
w latach 2008-2032. 

Planuje się, iż na terenie powiatu wyroby zawierające 
azbest będą sukcesywnie usuwane w zależności od zużycia, 

wykonania ich konserwacji, zabezpieczenia oraz stopnia pil-
ności wymiany w okresie 2008 – 2032 r. 

Z uwagi na wysoki koszt usuwania i unieszkodliwiania 
odpadów azbestowych istotne jest dofinansowanie przedsię-
wzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, po-
dejmowanych przez osoby fizyczne, m. in. ze środków pu-
blicznych oraz środków pomocowych Unii Europejskiej. Do-
datkowo udzielenie wsparcia finansowego ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w przypadku usuwania wyrobów azbestowych z 
obiektów użyteczności publicznej oraz rozszerzenie możliwo-
ści uzyskania pożyczek z częściowym umorzeniem dla pry-
watnych właścicieli. 

PODSUMOWANIE  
Na terenie województwa podlaskiego nie istnieje składo-

wisko przyjmujące odpady azbestowe ze wszystkich gmin 
województwa podlaskiego ( składowisko na terenie gminy 
Miastkowo przyjmuje jedynie odpady z gminy Miastkowo 
oraz z terenu miasta Łomża) w tej sytuacji powstające odpady 
azbestowe będą przewożone na teren województwa lubelskie-
go na składowiska w Poniatowej Wsi oraz Kraśniku, jednak ze 
względu na znaczną odległość celowa byłaby budowa składo-
wiska położonego bliżej. Na terenie województwa podlaskie-
go planowana jest budowa składowiska odpadów azbestowych 
o pow. 2 ha na terenie Gminy Klukowo, ok. 5 ha na terenie 
gminy Michałowo oraz kwatery- ok.0,73 ha w ZZO Czerwony 
Bór i kwatery o pow. 0,4 ha w ZZO Czartoria. 

 
 
 

INFORMACJA SP ZOZ 
 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce informuje, iż począwszy od miesiąca stycznia 
2009 r. w strukturze naszego Zakładu, w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia, rozpoczęła funkcjo-
nowanie Poradnia Logopedyczna.  
            Zakres świadczeń medycznych udzielanych w Poradni obejmuje:  
- diagnozę zaburzeń mowy  
- terapię dyslalii  
- terapię opóźnionego rozwoju mowy;  
- terapię dysfazji  
- leczenie zaburzeń mowy u dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym  
  (porażenie mózgowe, zespół Downa, zespoły genetyczne)  
- wczesną interwencją logopedyczną - terapię z noworodkami i niemowlętami uszkodzonymi.  
- terapię surdologopedyczną dla dzieci z wadą słuchu, aparatowanymi i implantowanymi,  
  w przedziale wiekowym od 0 do 18 lat  
- zajęcia grupowe logorytmiczne dla dzieci od 8 miesiąca do 5 roku życia   
   
Poradnia mieści się w głównej siedzibie hajnowskiego Szpitala (ul. Lipowa 190), w obrębie pomieszczeń Poradni Ogólnej Przy-
chodni Rejonowej Nr 2 (parter budynku, pok. Nr 28). Osobą przyjmującą jest mgr Julita Antypiuk, specjalizująca się w terapii 
niemowląt i dzieci do 15 roku życia z wadą słuchu i towarzyszącymi zaburzeniami rozwojowymi.  
Poradnia czynna jest trzy razy w tygodniu, zgodnie z następującym harmonogramem:  
- poniedziałek             od godz. 800 do godz. 1400  
- wtorek                       od godz. 800 do godz. 1400  
- czwartek                   od godz. 1100 do godz. 1757  
 Rejestracja odbywa się Centralnej Rejestracji Szpitala, po uprzednim uzyskaniu skierowania od wybranego lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej, codziennie w dni powszednie, w godz. 700 - 1600, osobiście lub telefonicznie, tel. kont. (085) 682 91 70, 
 682 91 76.         
Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Poradni.  
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XIX sesja Rady Powiatu – 29.01.2009 r. 
Uchwałę w sprawie zmian w budżecie powzięto jednogło-

śnie. 
Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 120.723 

zł (dofinansowanie realizacji projektu związanego z zajęcia-
mi pozalekcyjnymi – 112.620 zł, projektu Commenius – 
8.103 zł) i planu wydatków o 144.573 zł (projekt zajęcia 
pozalekcyjne – 112.620 zł i projekt Commenius – 31.917 zł). 

Uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Powiatu 
Hajnowskiego Sergiuszowi Martyniukowi, Mieczysławie 
Alinie Bogdanowicz, księdzu Michałowi Niegierewiczowi i 
Aleksandrowi Prokopiukowi powzięto jednogłośnie, Barba-
rze Kuzub-Samosiuk i Jakubowi Ostapczukowi przy jednym 
głosie wstrzymującym się i Włodzimierzowi Cimoszewiczo-
wi przy dwóch głosach wstrzymujących się. 

Sergiusz Martyniuk jest dyrektorem Pronar sp. z o. o. w 
Narwi. Zakład jest znaczącym producentem ciągników rolni-
czych i komunalnych, ładowaczy czołowych, przyczep rolni-
czych, maszyn do zbioru zielonek i zadawania pasz. Produku-
je też koła tarczowe, elementy hydrauliki i pneumatyki, pro-
wadzi hurtową i detaliczną sprzedaż paliw i olejów. Wyroby 
są eksportowane do większości krajów Europy, a także do 
USA, Japonii, Arabii Saudyjskiej i Australii. Przez 20 lat 
funkcjonowania firmy S. Martyniuk otrzymał wiele nagród i 
wyróżnień państwowych i gospodarczych. 

Mieczysława Alina Bogdanowicz od wielu lat pełni funk-
cję prezesa Zarządu PSS „Społem” w Hajnówce. Dwukrotnie 
Spółdzielnia znalazła się (w 2003 i 2004 r.) w Klubie Gazel 
Biznesu. W 2003 r. została wybudowana duża placówka han-
dlowa. PSS „Społem” wspiera wiele stowarzyszeń, organiza-
cji i instytucji oraz imprezy odbywające się w powiecie haj-
nowskim. 

Ksiądz Michał Niegierewicz jest proboszczem Parafii 
Prawosławnej p. w. Św. Trójcy. Na bazie budynków poszpi-
talnych przy ul 3 Maja zorganizował Dom Miłosierdzia „Sa-
marytanin” z całodobową opieka nad starszymi osobami i 
Warsztaty Terapii Zajęciowej – placówkę prowadzącą rehabi-
litację społeczną osób niepełnosprawnych. Jest dyrektorem 
Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cer-
kiewnej i jedynej w Polsce Szkoły Psalmistów i Dyrygentów 
Cerkiewnych. 

Barbara Kuzub-Samosiuk w 1993 r. założyła, a obecnie 
kieruje zespołem folkowym „Czeremszyna”, znanym i cenio-
nym w kraju i za granicą, laureata wielu nagród. Od 1996 r. 
organizuje spotkania folkowe Z wiejskiego podwórza – poza 
przeglądem zespołów folkowych odbywa się wówczas pre-
zentacja wyrobów rękodzieła ludowego. Jest założycielem i 
prezesem Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej; zaj-
muje się ono organizacją spotkań folkowych i archiwizacją 
folkloru Podlasia. Podczas realizacji projektu nagrań zespo-
łów śpiewaczych z Podlasia (2002, 2003 r.) wydano 5 kaset 
zespołów ze wsi: Czeremcha, Dobrowoda i Wólka Terech-
nowska. 

Jakub Ostapczuk od 23 lat trenuje kolejne pokolenia mło-
dych hajnowian – przez ten okres z różnych form aktywności 
sportowej skorzystało ok. 3 000 młodych osób. Obecnie w 
sekcji judo systematycznie trenuje ok. 100 osób. Wychowan-
kowie J. Ostapczuka osiągali i osiągają znaczące sukcesy na 
szczeblu krajowym i międzynarodowym, często kontynuują 

aktywność sportową w klubach akademickich. Od 1990 r. 
jest radnym Rady Miasta, dwukrotnie był przewodniczą-
cym RM. 

Aleksander Prokopiuk od wielu lat uczestniczy w bie-
gach maratońskich w kraju i za granicą przyczyniając się 
do promocji powiatu. Jest założycielem Klubu Biegacza i 
pomysłodawcą Półmaratonu Hajnowskiego. Propaguje 
bieganie wśród młodzieży, osób niepełnosprawnych i 
członków klubu „Dąb” Stowarzyszenia AA. 

Włodzimierz Cimoszewicz przyczynił się do ukończe-
nia w latach 90. nowoczesnego szpitala i wybudowania 
oczyszczalni ścieków. Jest patronem powołania Euroregio-
nu Puszcza Białowieska i powstania przejścia granicznego 
w Puszczy. Wspierał inicjatywy otworzenia w Hajnówce 
Urzędu Skarbowego i Wydziału Zamiejscowego PB. Le-
śniczówka „Nieznany Bór” – miejsce obecnego zamieszka-
nia W. Cimoszewicza – gościła wielu znanych polityków i 
dyplomatów europejskich, co jest znaczącym walorem 
promocyjnym. 

(Wyjątki z uzasadnień do projektów uchwał). 
Radny Michalak: - Włodzimierz Cimoszewicz, będąc 

premierem niewiele pomógł powiatowi, to wtedy został 
powiększony BPN. 

Jerzy Sirak, z – ca starosty: - W tym czasie została do-
kończona budowa szpitala, w co premier był zaangażowa-
ny, w sposób istotny pomagał, poprzez wskazywanie możli-
wości dofinansowania, przy budowie oczyszczalni ścieków. 

Przewodniczący Sergiusz Kojło: - Ważna jest promocja 
powiatu prowadzona przez W. Cimoszewicza. 

Starosta Włodzimierz Pietroczuk: - Wszystkie osoby za-
proponowane do odznaczenia, poza wymienionymi w uza-
sadnieniach działaniami znacząco przyczyniają się do pro-
mocji powiatu. 

Wolne wnioski. 
Starosta: - Dziś miało odbyć się spotkanie dotyczące za-

rządzania Puszczą Białowieską, zostało odwołane bez 
podania  przyczyn.  Zapraszam wszystkich   na  uroczystość 
 X – lecia powiatu połączoną z wręczeniem medalu Zasłu-
żony dla Powiatu Hajnowskiego. 

Radny Petruk: - Zapewne kryzys spowodował wstrzy-
manie prac nad powiększeniem BPN. Czy władze samorzą-
dowe mają w tej sprawie coś do powiedzenia? Należy przy-
jąć strategię postępowania w razie przystąpienia do nego-
cjacji. 

Starosta: - Ustawa określa to jasno – poszerzenie po-
winno odbyć się po uzgodnieniu z samorządami. Planowa-
ne jest powiększenie Parku o część lub całość Nadleśnictwa 
Białowieża i część Nadleśnictwa Browsk. Domagamy się, 
żeby w rozmowach uczestniczyli   przedstawiciele wszyst-
kich samorządów.  Nasze oczekiwania są od dawna sprecy-
zowane: gospodarka odpadami, gazyfikacja, rozwój tury-
styki. 

Radny Michalak: - Do pracy w Warsztatach Terapii Za-
jęciowej zgłosiła się osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, 
a pierwsze pytanie brzmiało, czy jest osobą prawosławną. 

Starosta: - Poinformujemy o tym księdza Niegierewicza, 
który jest pracodawcą Michała Bajki, kierownika WTZ. 
  tt  
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INFORMACJA 
o stanie środowiska na terenie powiatu hajnowskiego 

NURZEC 
Rzeka należy do rzek typowo nizinnych przepływających 

przez tereny bagienne i podmokłe. Wypływa w podmokłej 
dolinie na południowy - wschód od m. Czeremcha na wysoko-
ści ok. 180 m n.p.m.. Całkowita długość rzeki wynosząca 
100,2 km i powierzchnia zlewni rzędu 2082,6 km2 stawiają 
rzekę w pierwszej grupie największych rzek Makroregionu 
Północno – Wschodniego i jednocześnie kwalifikują do jednej 
z większych zlewni dopływów Bugu. Jednym z większych 
dopływów w górnej części zlewni rzeki jest rzeka Nurczyk o 
powierzchni zlewni 238 km2. Inne dopływy to: Kukawka, 
Pełchówka i Płonka. 

Ostatnie badania rzeki prowadzono w 2004 roku. Na tere-
nie powiatu zlokalizowano 2 punkty pomiarowe: powyżej 
Czeremchy w m. Stawiszcze oraz poniżej oczyszczalni w 
Kleszczelach 

Wnioski z badań przeprowadzonych w 2004 roku 
Ogólna ocena jakości wód w 2 profilach pomiarowych 

zlokalizowanych na terenie powiatu odpowiadała IV klasie 
czystości (wody niezadowalającej jakości). 

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 przekro-
czeń wartości granicznych wskaźników stosowanych przy 
ocenie eutrofizacji wód powierzchniowych.  

Nasycalnia  podkładów P.P. w Czeremsze została skon-
trolowana w kwietniu 2008 roku. Woda na potrzeby zakładu 
pobierana jest z wodociągu gminnego, a następnie przezna-
czana do sporządzania roztworu do nasycania solami, do wy-
twarzania pary technologicznej w kotle wysokoprężnym oraz 
do celów socjalnych. W przedsiębiorstwie powstają tylko 
ścieki socjalne, które są odprowadzane do gminnych urządzeń 
kanalizacyjnych. Na terenie zakładu nie ma kanalizacji desz-
czowej. Ścieki przemysłowe skażone chemicznie występują w 
obiegach zamkniętych i nie są odprowadzane do kanalizacji 
(po odparowaniu wody zawartej w oleju krezolowym - olej 
jest ponownie używany w procesie technologicznym). Pod-
czas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Gmina Czeremcha. Kontrolę przeprowadzono w okresie 
maj - czerwiec 2008 roku. Gmina jest właścicielem ujęcia 
wody w Kuzawie i 2 oczyszczalni ścieków w Czeremsze. Stan 
formalno- prawny w zakresie poboru wody podziemnej oraz 
odprowadzania oczyszczonych ścieków są uregulowane decy-
zjami Starostwa Powiatowego w Hajnówce (pozwolenie wod-
no - prawne na szczególne korzystanie z wód w w/w zakresie 
ma ważność do końca marca 2013 roku).  

Ujęcie wody w Kuzawie zaopatruje w wodę wsie: Kuzawa, 
Połowce, Stawiszcze, Wólka Terechowska, wieś Czeremcha, 
osada Czeremcha z gminy Czeremcha oraz Dobrowoda i Rep-
czyce z gminy Kleszczele. Wielkości poboru określone w 
pozwoleniu wodno - prawnym nie są przekraczane. Ostatnie 
badania wody z lutego 2008 roku potwierdzają jej przydatność 
do spożycia. 

Gmina Czeremcha eksploatuje 2 oczyszczalnie ścieków: 
typu BOS-100 zlokalizowaną na ulicy Fabrycznej (po Nasy-
calni Podkładów, przekazaną gminie z końcem 1999 roku) i 
typu „Hydrocentrum” na ulicy Duboisa. Do oczyszczalni przy 
ul. Duboisa dowożone są ścieki z terenów nie objętych kanali-
zacją. Po oczyszczeniu ścieki są odprowadzane do rowów. 

W ramach kontroli pobrano do badań ścieki z obydwu 
oczyszczalni. Wyniki badań nie wykazały przekroczeń do-
puszczalnych stężeń zanieczyszczeń. 

NAREWKA 
Narewka wypływa z terytorium Białorusi i jest lewobrzeż-

nym dopływem Narwi. W górnym biegu rzeka przepływa 
przez teren Puszczy Białowieskiej, a w  zlewni rzeki znajduje 
się Białowieski Park Narodowy. 

Ostatnie badania rzeki przeprowadzono w 2006 roku na 
całym 39,4 kilometrowym odcinku od granicy państwa do 
ujścia do rzeki Narew. Badania prowadzono w 3 punktach 
pomiarowo - kontrolnych na terenie powiatu.  

Ogólna ocena jakości wód w profilach pomiarowych zlo-
kalizowanych na terenie powiatu odpowiadała IV klasie (wo-
dy niezadowalającej jakości) powyżej Białowieży III klasie 
(wody zadowalającej jakości), poniżej Białowieży oraz IV 
klasie w  profilu ujściowym w m. Kordon. 

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 w punktach pomiaro-
wych nie wykazała przekroczeń wartości granicznych wskaź-
ników kryterialnych.  

W porównaniu do poprzednich badań rzeki, przeprowa-
dzonych w 2001 roku, nastąpiło pogorszenie ogólnej klasyfi-
kacji wód. W górnym biegu rzeki uwidacznia się wpływ źró-
deł zanieczyszczeń pochodzących z terenu Białorusi. Rzekę tą, 
w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej, objęto 
od 2007 roku wspólną kontrolą w profilu granicznym, także 
po stronie białoruskiej. 

Gmina Białowieża. Kontrola odbyła się w 4 lipca 2008 
roku w wyniku zgłoszenia nieprawidłowości dotyczących 
wylewania szamba na terenie Białowieskiego Parku Narodo-
wego kilkaset metrów przed obszarem ochrony ścisłej parku. 
W trakcie kontroli ustalono, że teren miejscowości Białowieża 
jest uzbrojony w kanalizacje sanitarną. Na ulicy Paczoskiego 
znajduje się kolektor sanitarny wyposażony w studzienki 
rewizyjne. Do kolektora wprowadzane są ścieki zebrane od 
większości użytkowników. Kolektor stanowi końcówkę sieci 
kanalizacyjnej przed grawitacyjnym odprowadzeniem ścieków 
na oczyszczalnię gminną. W dniu 28 czerwca 2008r. w pobli-
żu mostu na rzece Narewce przy ulicy Paczoskiego zaobser-
wowano wypływ ścieków ze studzienki rewizyjnej na znajdu-
jącą się obok drogę, a następnie do rzeki. Ustalono, że przy-
czyną zanieczyszczenia była niedrożność kolektora, która 
została usunięta tego samego dnia około godziny 19. W dniu 
4.07.2008 roku pracownicy WIOŚ wspólnie z pracownikami 
Gminy Białowieża dokonali oględzin terenu awarii oraz rzeki. 
W wyniku oględzin nie stwierdzono bezpośredniego wypływu 
ścieków, a jedynie ślady zanieczyszczenia ściekami. Wydano 
zarządzenie pokontrolne nakładające na Urząd Gminy w Bia-
łowieży systematyczne prowadzenie nadzoru nad drożnością 
kolektorów, przebiegu i pracy przepompowni ścieków na 
obszarze objętym zasięgiem kanalizacji oraz natychmiastowe 
usuwanie awarii.  

Terminal INTEGRO Sp. z o. o. Zakład w Plancie. 
Obiekt został skontrolowany we wrześniu 2008 roku. Podsta-
wową działalnością firmy jest przeładunek gazu płynnego 
propan - butan. Woda na potrzeby Terminal "INTEGRO" 
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dokończenie ze str. 11 
Spółka z o. o. pobierana jest z własnego ujęcia - z dwóch 

studni wierconych o głębokości 56 m każda. Woda wyko-
rzystywana jest do celów socjalno - bytowych oraz do insta-
lacji zraszaczowej wykorzystywanej do schładzania cystern 
oraz do celów przeciwpożarowych. Stan formalno - prawny 
na eksploatację urządzeń i pobór wody z własnego ujęcia 
jest uregulowany decyzją z 10.11.2006 r. wydaną przez 
Starostwo Powiatowe w Hajnówce ważną do 11.11.2026 r. 
Ścieki socjalno - bytowe gromadzone są w zbiorniku pod-
ziemnym o pojemności 57 m3. Wywozu nieczystości płyn-
nych do gminnej oczyszczalni ścieków w Narewce dokonu-
je firma Usługi Transportowe i Krajowe Paweł Danilewski. 
Terminal posiada również pozwolenie wodno - prawne na 
odprowadzanie wód drenarskich z rowów odwadniających 
teren bazy (ważne do dnia 11.11.2016 r). Wody drenażowe i 
z rowów odwadniających odprowadzane są poprzez rów 
melioracyjny o długości ok. 0,5 km. do rzeki Bobrówki. 
Ostatnie badanie wód drenażowych przeprowadzono 
13.12.2007 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. 

 
 

HISTORYCZNA CHWILA:  TOMOGRAF 
KOMPUTEROWY W HAJNOWSKIM 

SZPITALU  
W miesiącu styczniu 2009 r. hajnowski szpital, jako pierw-
sza placówka szczebla powiatowego na Podlasiu, urucho-

mił Pracownię Tomografii Komputerowej. 
Bezpośredni, całodobowy dostęp do tomografu kompu-

terowego ułatwi niewątpliwie diagnozowanie i leczenie 
pacjentów hajnowskiego Szpitala  przyczyniając się jedno-
cześnie do wydatnej poprawy jakości świadczonych w pla-
cówce usług medycznych. Dzięki temu znikną ponadto 
wszelkie uciążliwości i niedogodności związane z transpor-
tem pacjentów wymagających tego typu badań do innych 
placówek szpitalnych.      

Pierwsze tygodnie funkcjonowania Pracowni potrakto-
wane zostaną jako okres rozruchu, dlatego też w tym czasie 
badaniom tomograficznym poddawani będą wyłącznie pa-
cjenci hospitalizowani w oddziałach szpitalnych. Osoby 
korzystające z usług poradni specjalistycznych uzyskają 
pełny dostęp do diagnostyki TK  w hajnowskim Szpitalu 
dopiero od połowy lutego br. 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego Oddział  Regionalny w 

Białymstoku  informuje: 
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2008 r., kwota graniczna 
należnego podatku dochodowego za rok 2008  od 
przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 
wynosi 2.755 zł. 

Osoby objęte ubezpieczeniem społecznym 
rolników, które w 2008 roku prowadziły dodatkowo 
pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązane są do 
złożenia, w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2009 
r ., we właściwej jednostce Kasy (placówce terenowej lub 
oddziale regionalnym) zaświadczenia z urzędu skarbowego 
o kwocie należnego podatku za 2008 rok. 

Przekroczenie kwoty 2.755 zł należnego za 2008 r. 
podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej 
działalności gospodarczej prowadzonej przez 
ubezpieczonych w KRUS w 2008 r., bądź niezachowanie 
terminu złożenia zaświadczenia w ustawowym terminie do 
31 maja 2009 r., będzie skutkowało ustaniem z 
ubezpieczenia społecznego rolników z końcem II kwartału 
2009 r.  

 
 

 
POLSKI ZWI ĄZEK NIEWIDOMYCH  

OKRĘG PODLASKI 
NR KRS 0000036695 

KOŁO TERENOWE W HAJNÓWCE 
Szanowni Państwo! 
Aby przekazać 1% podatku wystarczy, że wpi-

szecie pełną nazwę naszej organizacji wraz z nu-
merem KRS w odpowiedniej rubryce zeznania 
podatkowego, a Urząd Skarbowy w Państwa 
imieniu przekaże tę kwotę na wsparcie potrzebu-
jących, zrzeszonych w naszej organizacji. 

Dajmy wspólnie szansę osobom niewido-
mym i słabowidzącym na jasną przyszłość. 

Dziękujemy. 
 
 

 
 

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 równie ż konsultacji chirurgicznych, 

kwalifikuje do zabiegów chirurgicznych oraz usuwa z miany skórne z niezb ędną histopatologi ą 
/diatermia/.  
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DEPRESJA (część II) 
Agnieszka Panasiuk  

Typowa depresja jest z reguły dość łatwa do rozpoznania. 
Pojawiają się obniżenie nastroju i zahamowanie lub spowol-
nienie normalnej aktywności psychicznej i ruchowej, a także 
dolegliwości somatyczne. Czasem dołącza się silny lęk, a w 
niektórych przypadkach także objawy psychotyczne: urojenia 
depresyjne, halucynacje słuchowe. Niekiedy na pierwszy plan 
wysuwają się: bezsenność, stany lękowe, natręctwa, nastawie-
nia hipochondryczne czy uporczywe bóle głowy. Typowych 
objawów albo nie ma, albo występują w niewielkim nasileniu. 
Mamy wtedy do czynienia z tzw.  depresją  atypową lub ma-
skowaną (maskami są właśnie te nietypowe objawy). Często 
trudno ją rozpoznać. Zdarza się, że osoby z taką postacią de-
presji mogą być przez wiele lat leczone - oczywiście niesku-
tecznie – na przykład z powodu nerwicy.         

 Ponieważ depresja należy do zaburzeń nastroju, więc jego 
zmiany stanowią najbardziej typowy objaw tego cierpienia. 
Osoby chore na depresję przeżywają dotkliwe uczucie smut-
ku, rozpaczy, choć mogą też odczuwać zobojętnienie lub zu-
pełny brak uczuć nawet wobec najbliższych osób, czyli swo-
iste „zlodowacenie” emocjonalne. 

 W depresji człowiek ma poczucie beznadziejności własnej 
sytuacji i całkowitej niemożności odmiany swojego losu. 
Chwilową ulgę przynosi płacz, choć w głębokiej depresji on 
również staje się niemożliwy. Chorego dręczy cierpienie, 
które kojarzy się z samym swym istnieniem. Źródłem dotkli-
wego bólu psychicznego może być samo poruszanie się, wy-
konywanie prostych czynności, a nawet oddychanie. Towa-
rzyszy mu też anhedonia, czyli całkowita niemożność  prze-
żywania radości i zadowolenia, także w przyjemnych okolicz-
nościach. 

 Nastrój jak reflektor określa rzeczywistość wokół nas. 
Radość „oświetla” światłem jasnym i przyjaznym, smutek to 
światło czarne, lub co najwyżej szare. Takiej też barwy jest 
rzeczywistość oświetlona przez depresję. W tej czerni lub 
szarości poruszają się ludzie, jeżdżą samochody, ale kontury 
są rozmyte, wszystko dzieje się wolniej, w tle nie widać ziele-
ni wiosny, nie słychać śpiewu ptaków, a dźwięki, które są 
słyszalne, mogą sprawiać ból. Otaczający świat albo przeraża, 
albo jest oddalony, nierzeczywisty i obojętny.  

Cierpienie depresyjne sprawia, że ktoś, jeszcze wczoraj ak-
tywny i towarzyski, zamienia się w inwalidę. Problemem jest 
wstanie z łóżka, postawienie kilku kroków, zaparzenie kawy, 
umycie się, ubranie się. Te proste czynności pochłaniają wiele 
czasu i wymagają niewyobrażalnego wysiłku. Znacznie po-
garszają się koncentracja uwagi i pamięć. Człowiek w depresji 
nie jest w stanie  uczestniczyć w dłuższej rozmowie, nie może 
niczego czytać czy oglądać telewizji, odczuwa ciągłe zmęcze-
nie i osłabienie. 

 Obok smutku, spowolnienia i utrudnionej komunikacji ze 
światem, w depresji pojawiają się też objawy świadczące o 
zaburzeniach funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowe-
go. To przede wszystkim kłopoty ze snem, zmiany dobowego 
rytmu aktywności, zaburzenia popędu płciowego i łaknienia 
oraz inne dolegliwości cielesne. Te objawy mogą wskazywać 
na depresję endogenną, spowodowaną czynnikiem wewnętrz-
nym. 

 Jeden z najdotkliwiej odczuwanych objawów depresji 
to bezsenność. Ludzie cierpiący na depresję mniej śpią. 
Czasem wydaje im się, że w ogóle nie spali w nocy. Od 
lekarza domagają się leków nasennych, chcą przespać 
koszmar. Obserwacje kliniczne wskazują jednak, że bez-
senność w depresji może pełnić rolę jakiegoś wewnętrzne-
go mechanizmu radzenia sobie z nią. Zaobserwowano bo-
wiem, że pozbawienie snu na okres 1-2 nocy zmniejsza lub 
usuwa jej objawy. Efekt ten nie jest trwały. 

Dla depresji dość typowe jest także odwrócenie dobo-
wego rytmu aktywności. Polega to na tym, że największe 
nasilenie dolegliwości, a więc i najmniejszą sprawność, 
chorzy odczuwają właśnie wtedy, gdy większość ludzi  
bywa najbardziej aktywna, tzn. w pierwszej połowie dnia. 
Dla wielu osób z depresją poranki są najgorszą porą dnia. 
Poprawa nastroju i aktywności przychodzi dopiero po po-
łudniu, a szczególnie wieczorem. Wtedy zmniejsza się też 
cierpienie, poprawia nastrój i aktywność, ciało zaczyna  
„oddychać”,  znów trochę chce się żyć. Ta wieczorna po-
prawa powoduje, że cierpiący na depresję pragnie się nią 
nacieszyć, więc odwleka położenie się do łóżka, skracając 
w ten sposób i tak krótki, płytki sen. 

Depresji towarzyszy również brak apetytu i utrata wagi. 
Człowiek nie ma ochoty na jedzenie. Jeśli  już coś weźmie 
do ust, to nawet ulubiona potrawa smakuje jak trawa. Cza-
sem, szczególnie gdy depresji towarzyszy lęk i niepokój, 
dzieje się odwrotnie - chory objada się, głównie wieczorem 
albo w nocy. Stara się w ten sposób nieświadomie złago-
dzić dręczący go niepokój. 

Całość obrazu depresji dopełnia pesymistyczna ocena 
własnej przeszłości i teraźniejszości, brak wiary we własne 
możliwości, umniejszanie siebie, samooskarżanie oraz 
poczucie winy. Poczucie winy może mieć po części zwią-
zek z rzeczywistością, gdy wynika z gorszego radzenia 
sobie w pracy i w domu. Bywa również całkiem absurdal-
ne, urojeniowe, gdy chory jest przekonany, że ponosi od-
powiedzialność za wszelkie nieszczęścia nękające świat. 

 Jeśli ktoś bezustannie krytykuje i nienawidzi samego 
siebie oraz trwa w przekonaniu, że jest ze wszystkich naj-
gorszy to depresja gotowa. Samoobwinianie jest gwałtem 
zadanym sobie samemu. Co osiągamy obarczając się winą? 
Przede wszystkim myślimy o sobie jako o kimś niegodnym 
miana człowieka. Wyobcowujemy się z otoczenia. Uży-
wamy pod własnym adresem obelżywych słów. Ludzie tak 
postępujący wymierzają sobie karę  w domowym zaciszu, 
przeklinają swój byt, próbują ukryć nienawiść do siebie 
przed innymi i nie przychodzi im na myśl, że są wobec 
siebie niewspółmiernie niesprawiedliwi. Czują się bezwar-
tościowi i czynią wszystko, by nic dobrego ich nie spotka-
ło. 

 A wystarczy akceptacja samego siebie, swoich słabo-
ści, nawyków przy jednoczesnym wzmożonym wysiłku, 
aby pokonać ułomności. Zdolność przebaczania innym i 
sobie to rzecz, której wszyscy ludzie obarczający się winą 
muszą się nauczyć. 

(ciąg dalszy w następnym numerze) 
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Moja edukacja, koledzy, nauczyciele...(2) 
Halina Borowiec 

Nasza klasa to była młodzież różnie przygotowana do 
nauki, często z dramatycznymi przejściami w czasie woj-
ny, zróżnicowana wiekowo. Byliśmy drugą z kolei, licz-
niejszą klasą, przed nami byli uczniowie bardziej opóź-
nieni wiekiem: Maria Bachowska, Olek Dudaronek, Ja-
nek Misiewicz, Romek Sznajder (późniejszy główny 
architekt Gdańska), Ala Wnętrzycka, Halina Orzechow-
ska, Zdzisław Zdanowski; ci starsi nas traktowali jak 
dzieci. 

Dyrektorem szkoły był Antoni Bachowski, któremu 
na studniówce zaśpiewaliśmy: 

A w każdym gimnazjum, 
Pewnie o tym wiecie 
Postrachem sztubaków 
Jest dyrektor przecie. 
Oj da, oj da dana... 
Lecz w naszym gimnazjum 
Wszystko jest na opak, 
Dyrektora kocha 
Dziewczyna czy chłopak. 
Oj da, oj da dana... 
Nasi nauczyciele...łza się w oku kręci, kiedy Ich 

wspominam... 
Szczególnie zapisała się w mojej pamięci postać Ewy 

Grodzkiej – polonistki, ofiarnej społecznicy. Drobna, 
wiecznie spiesząca się, uboga. Powiadano, że na lekcje 
przychodzi w pożyczonych butach. 

Franciszek Kruczkowski, poliglota z nieukończonymi 
studiami prawniczymi uważający nas za kupę durniów, 
którym opanowanie mowy Cycera czy nauczenie się 
poematu Wilhelm Tell jest rzeczą niemożliwą do speł-
nienia. Szczęściem jeden z kolegów miał bryk z tłuma-
czeniem książki Disce puer latine i służył on całej klasie, 
czego profesor chyba nie rozszyfrował. To jemu były 
poświęcone takie dwie zwrotki piosenki: 

Hitler w piekle z tego 
Pewnie się raduje, 
Że nasz germanista 
Nas tak maltretuje. 
Oj da, oj da dana... 
A wszystkiego złego 
W tym cała przyczyna, 
Że zamiast chłopaka 
Przybyła dziewczyna! 
Oj da, oj da dana... 
Profesor Kruczkowski bardzo chciał mieć syna, a wy-

szło jak w piosence. W latach późniejszych pracował 
podobno w korpusie dyplomatycznym. 

Nie sposób też pominąć profesora Proferansowa – 
profesora rzeczywistego, nie tylko grzecznościowego – 
posiadającego ogromną wiedzą geograficzną, a uczącego 
pewnie z amatorstwa – czy konieczności – historii. 

Radosną atmosferę szkoły podtrzymywał chemik – 
też niedokończony – Jarosław Dobrzański, późniejszy 
dyrektor Fabryki Chemicznej. Uważał on, że żadne 

uczniowskie sztuczki nie są mu obce. Lekcje zaczynał 
zawsze od otwarcia notesu i stwierdzenia: No cóż, teraz 
ciutkę popytamy, stąd jego przydomek Ciutka. Pamiętam 
jak pewnego razu wykorzystał  stojącą przypadkowo w 
klasie drabinę i z jej wysokości obserwował piszących 
klasówkę uczniów. Był przekonany, że w tej sytuacji nikt 
nie ściągnie, tymczasem Sateja (? - nie jestem pewna, czy 
dobrze zapamiętałam nazwisko) tak go rozśmieszył, że bez 
trudu podał ściągę swojej sympatii. 

Był też prof. Kamiński, który z wielkim trudem uczył 
nas matematyki; mnie to akurat odpowiadało, ponieważ 
wiedza jego i moja w tym przedmiocie była zbliżona – 
oboje niewiele wiedzieliśmy. 

Lista naszych nauczycieli zmieniała się; z obozu wrócił 
mgr Ziarko – polonista, u którego byłam etatowym lekto-
rem fragmentów literatury prof. Chrzanowskiego z jedy-
nego w klasie tego podręcznika. 

Wszystkie te osobowości bladły jednak w konfrontacji 
z panią prof. mgr Pelagią Poniecką, zwaną powszechnie 
Pelasią. 

A nasze dziewczynki 
Stały się jak gąski, 
Pogubiły loki, 
A znalazły wstążki. 
Pelasia to nie nauczyciel, to instytucja, która potrafiła 

ustawić wszystkich – od dyrektora szkoły po uczniów i 
rodziców. Imponowała wiedzą i osobowością, której nie 
złamały przeżycia obozowe, ani trudności powojennej 
rzeczywistości. Wychowywała trójkę dzieci, pracowała w 
szkole, a przy tym znajdowała czas na uczestnictwo w 
życiu środowiska i obejrzenie wszystkich wyświetlanych 
w kinie filmów. Od jej oceny zależało, czy młodzież 
szkolna mogła obejrzeć wyświetlany aktualnie film. To 
dopiero była cenzura! 

W liceum przybył nam jeszcze jeden oryginał, inż. 
Znaiński – absolwent szkoły rosyjskiej o wyglądzie car-
skiego urzędnika, z wąsami i brodą, w dużych okularach. 
Wykładał fizykę. Szukając potwierdzenia omawianego 
zjawiska zwykł mawiać: Po co będziemy daleko szukać, ot 
weźmy na ten przykład na Kaukazie... W czasie zimowych 
wieczorów przychodził do klasy z latarnią – fanarem, ja-
kich używają w gospodarstwach wiejskich i ostentacyjnie 
stawiał ją na biurku. Bardzo łatwo dawał się wyprowadzać 
na wycieczkę. Celowali w tym nasi koledzy, chcący unik-
nąć odpytywania na nieprzygotowany temat. Znając sła-
bość nauczyciela w dziedzinie budowy i typów parowo-
zów wyglądali przez okno na sąsiadujący ze szkołą dwo-
rzec i zagajali: Panie psorze, a co to za parowóz tam stoi? 
Odpowiedź nietrudno było przewidzieć: Ot, chodźmy zo-
baczyć, a prawdę mówiąc było co oglądać, bo parowozy z 
całej Europy ciągnęły składy wagonów do Związku Ra-
dzieckiego. 

Wielkim autorytetem cieszył się prof. Hętnik, który po 
powrocie z oflagu imponował uczniom dbałością o porzą-
dek i dyscyplinę. 
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Nasi mniejsi sąsiedzi 

Żuczki nasze kochane 
Tadeusz Topolski 

Tym razem nie będzie o ptakach, a o owadach z tym, 
że znajdzie się element łączący te dwie odległe gromady 
zwierząt. 

Pewnego letniego, upalnego popołudnia zauważyłem 
malutkie, barwne stworzonko zawisłe w powietrzu nad 
kwiatkiem i spijające z niego nektar za pomocą długiej 
ssawki. Natychmiast przyszedł mi na myśl koliberek i 
równie szybko tę myśl odrzuciłem – skąd miałby się 
wziąć ptaszek krain tropikalnych w Hajnówce? Na szczę-
ście udało mi się przyjrzeć stworzeniu w miarę dokładnie 
i po zajrzeniu do przewodnika bez trudu zidentyfikowa-
łem niewielkiego motyla (20 - 24 mm) o nazwie fruczak 
gołąbek. Motyl ten zalatuje czasami do nas i rzeczywi-
ście przejawia zachowania podobne do kolibra, czyli 
zawisa nad kwiatkiem i za pomocą bardzo długiej ssawki 
spija z niego nektar. Zdarzyło mi się obserwować tego 
motyla kilkakrotnie, ale w ostatnich latach już nie – wi-
docznie ochłodzenie klimatu sprawiło, że ten przybysz z 
cieplejszych stron  nie ma ochoty nas odwiedzać. Do 
rodziny zawisakowatych należy wiele nie tylko ciepło-
lubnych i pięknie ubarwionych motyli, ale część z nich 
prowadzi nocny tryb życia, co utrudnia ich obserwację i 
nie pozwala docenić bogactwa kolorów i wzorów. Do 
najbardziej znanych należy chyba zmierzchnica trupia 
główka (trupiagłówka), z rysunkiem na odwłoku przy-
pominającym ludzką czaszkę. 

Sprowadzeni w ten bezkolizyjny sposób na platformę 
z napisem owady zajrzyjmy do sektora oznaczonego 
nazwą koniki, przedtem jednak nie bez powodu zahacza-
jąc o świerszcze. Dość powszechnie funkcjonuje stereo-
typ utożsamiający świerszcze z konikami polnymi, ale tu 
należałoby zacytować sławne niegdyś radio Erewań: tak, 

to prawda, ale niezupełna. Z rodziny świerszczowatych 
występują u nas dwa gatunki: świerszcz polny i świerszcz 
(świerszczyk) domowy. Świerszcza polnego możemy 
spotkać, a przeważnie usłyszeć w maju i w czerwcu na 
piaszczystych, niezarośniętych łąkach, zboczach skarp, 
gdzie wygrzebuje norki. Jest bardzo płochliwy i wyczu-
wając zbliżanie się człowieka chowa się do norki; jeżeli 
koniecznie chcemy go zobaczyć, musimy uzbroić się w 
cierpliwość i odczekać czas jakiś, aż spanikowany 
świerszcz uspokoi się i wypełznie przed norkę, żeby 
kontynuować granie. Koncert w wykonaniu około kilku-
set świerszczy słyszałem na dużej, śródleśnej łące nie-
opodal punktu przeładunkowego Wiącków i przyznaję, 
że wrażenie było niesamowite. 
Świerszcz polny wyglądem przypomina niewielkiego 

żuczka (20 – 25 mm) i jest, poza jaśniejszymi, przylega-
jącymi do korpusu skrzydłami, czarny. Nieco mniejszy 
od niego, smuklejszy, o słomkowej barwie ciała jest 
świerszcz domowy. W naturalnych warunkach owad ten 
występuje w północnej Afryce, natomiast w naszym 
klimacie przeżycie przez niego zimy jest uwarunkowane 
znalezieniem ogrzewanego lokum, a takim miejscem są 
oczywiście siedziby ludzkie. Z czasów dzieciństwa pa-
miętam zimowe granie świerszcza, obecnie szyby wen-
tylacyjne różnych dużych budynków niewątpliwie uła-
twiają świerszczom znalezienie odpowiedniego miejsca 
do przezimowania. 

Bliskim krewniakiem świerszczowatych i szarańczo-
watych jest turkuć podjadek – tego gagatka znam osobi-
ście, ale o nim w kolejnym odcinku o naszych mniej-
szych sąsiadach.   

 
 

Ciąg dalszy ze str.14 
Do najradośniejszych lekcji należały lekcje śpiewu. 

Prof. Domagała, były kapelmistrz orkiestry wojskowej 
dbał przede wszystkim o ciszę, żeby nikt nie podej-
rzewał, że w klasie nie ma lekcji. Nauczyciel grał nam 
na skrzypcach, najchętniej uwerturę do opery Carmen, 
pilniejsi uczniowie odrabiali lekcje, a niektórzy...cóż, 
nawet grali w cymbergaja. 

Naszymi wychowawcami byli kolejno księża: Wła-
dysław Hładowski i Józef Barszczewski, bardzo odda-
ni Kościołowi i młodzieży. Szczególnie ks. Hładowski 
był przedmiotem naszych dowcipów: 

Prędko iść nie może, 
Bo ma słabe nogi. 
Kupił se pyrkawkę 
Nasz ksiądz prefekt drogi.            c.d.n.      
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„Spirit- Duch Miasta” 
Wieczorne seanse są najlepsze, mało ludzi, trochę spo-

koju i z miejscami bywa  nienajgorzej. W niedzielę wybra-
łam się z przyjaciółmi na film „Spirit- Duch Miasta” pełna 
nadziei na  obejrzenie jakiejś dobrej ekranizacji komiksu. 
Bo jak  dowiedziałam się z różnych źródeł, film ten został 
nakręcony na podstawie komiksu. W nim to występują 
takie znamienitości jak: Samuel L. Jackson jako czarny 
charakter Octopus; Eva Mendes, którą przynajmniej ta 
młodsza część publiczności zna z „Za szybkich, za wście-
kłych” i tu przyznam szczerze- nadal jest zabójczo uwo-
dzicielska. Jak również piękna Scarlet Johansson, która 
gra pomocniczkę wielkiego Pana O. No i został nasz Spi-
rit- Gabriel Macht, o którym pierwszy raz słyszę. Na ko-
niec jeszcze wspomnę, że reżyserem jest Frank Miller. Ma 
on na swoim koncie takie filmy jak: „Sin City” i „300”. 

Na ulotce promującej film, którą wzięłam z kina jest na-
pisane: „Wyobraź sobie miasto mroczniejsze niż Sin City. 
Wyobraź sobie bohatera odważniejszego niż Batman i 
bardziej uwodzicielskiego niż James Bond. Wyobraź sobie 
najbardziej kuszące kobiety i najczarniejsze z czarnych 
charakterów. A teraz… zobacz to na własne oczy.” No i 
rzeczywiście mamy mroczne miasto, pełno kuszących 
kobiet. Wielkiego bohatera i czarny charakter, nie zapo-
minając już o kilku sytuacjach walki między tymi posta-
ciami przepełnione komizmem i ironią.  

Pierwsze klatki filmu przedstawiają nam bohatera - Du-
cha, który ratuje kobietę z rąk bandytów, porywa radiowóz 
policyjny i jedzie na wezwanie pewnego człowieka. A 

parę ujęć dalej film zamienia się w komedię, gdyż dwie 
czołowe postaci tego wielkiego i nagłośnionego przez 
media filmu okładają się ile wlezie, to sedesem, to umy-
walką. I gdzie tu rozum? Akurat tej sceny nie zrozumia-
łam… No ale dobrze. Cała akcja toczy się w Central 
City - mieście przepełnionym zbrodnią. Octopus chce 
odzyskać swoją krew Herkulesa, która może mu dać 
nieśmiertelność i wieczną młodość. A kto ma tą krew? 
Oczywiście piękna Sand (Eva Mendes), która pomyłko-
wo wyciągnęła z rzeki nieodpowiednią skrzynię. Że już 
nie wspomnę o fakcie, kiedy to Octopus strzelał do 
niej… A co do tego wszystkiego ma Spirit? On chroni 
swoje miasto, zwłaszcza przed Panem O., który sprzeda-
je w mieście narkotyki. Cała akcja toczy się bardzo 
szybko, efekty specjalne również niczego sobie. Jak to 
wszystko się skończyło, musicie zobaczyć sami. Wydaje 
mi się, że wielbicielom komisów przypadnie on do gu-
stu. Powiem otwarcie, ja jako zwykły widz, nie do końca 
go zrozumiałam. 

Czytałam na temat tego filmu wiele różnych opinii. 
Zarówno tych dobrych, jak i złych Osobiście zawiodłam 
się na grze Samuela L. Jacksona. Niby to starszy pan, a 
takie głupoty mu w głowie.  

Także polecam obejrzeć i samemu ocenić niniejszą 
ekranizację komiksu. Ja przez większość czasu pod-
śmiewałam się ironicznie, aczkolwiek Wam może się 
spodoba… 

Stokrotka 
 

Pozorna bezdomność 
 

03.02.2009 r. w sali nr 12 UM odbyło się spotkanie gru-
py mieszkańców Hajnówki z przedstawicielami samorządu 
i członkami Zarządu Stowarzyszenia „Ciapek”. Tempera-
tura dyskusji tylko chwilami osiągała niebezpieczny po-
ziom wrzenia, przez większą część trwaj ącego ok. dwie 
godziny spotkania trwała w miarę spokojna wymiana po-
glądów.  

Właściwego klimatu spotkania nie udałoby mi się oddać 
poprzez zacytowanie kilku głosów i przedstawienie zamierzeń 
urzędu, wobec czego przebieg spotkania przedstawię w naj-
bliższym numerze GH w postaci stenogramu z nagrania, tu 
zacytuję fragment wypowiedzi Bazyla Stepaniuka, zastępcy 
burmistrza: - Rozpatrzmy pewne szersze zjawisko, pojawiło się 
ono w okolicy oczyszczalni ścieków, wcześniej wystąpiło przy 
ul. Orzeszkowej. Pojawiają się psy, właściciel nieruchomości 
czy terenu zaczyna psy podkarmiać i dochodzi do tego, że gro-
mada psów powiększa się. Powstaje pytanie, czy urzędnik ma 
tu coś do zrobienia, czy może właściciel posesji? Mam na myśli 

zjawisko, które doskwiera nam wszystkim, a mianowicie udo-
mowianie zwierząt. Widzimy to na osiedlach; na Mazurach był 
przypadek pogryzienia, gdzie gmina otrzymała wezwanie do 
sądu i zapadł wyrok skazujący. Jaka była sytuacja? – pod 
balkonem urządzono legowisko, przebywała tam gromada 
psów. Jedni psy lubią, inni nie i ich obecność im przeszkadza. 
Jedni psy podkarmiają, inni odpędzają i mogą zostać pogry-
zieni. Czy za to odpowiadają urzędnicy, urząd, czy my, miesz-
kańcy? Odpowiedzmy też na pytanie, czy w takim przypadku 
psy są naprawdę bezdomne? Jeżeli na swojej posesji tworzę 
warunki i toleruję obecność psa, to nie jest to już bezdomne 
zwierzę i ja za nie odpowiadam.  

Zastanawia mnie natomiast zdecydowana reakcja jednego 
z mieszkańców, który moją informację o dwukrotnym odda-
waniu kilkunastu strzałów wieczorem w okolicach schroniska 
skwitował następująco: - Nic takiego nie miało miejsca. 
 tt    

 

GABINET STOMATOLOGICZNY 
IRENA GRYGORUK-POPOW 

Lipowa 190/122 (szpital) 

Tel.: 085 682 91 45 kom. 600 153 679 

Leczenie i usuwanie zębów, protezy zwykłe i szkieletowe, porcelana....    
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Spotkania z ptakami                            

Sowa śnieżna 
 

Ptaki są wyjątkowo wdzięcznym obiektem ob-
serwacji przyrodniczych.  Urzekają swą barwą, za-
chowaniem i śpiewem. Aby zostać obserwatorem 
ptaków niepotrzebny jest drogi sprzęt, dalekie wy-
prawy i podchody, bo ptaki są wokół nas. Wciąż nam 
towarzyszą, bez względu na pogodę, porę dnia lub 
porę roku. Możemy je obserwować za oknem popija-
jąc poranną kawę, spotykamy je na spacerze i pod-
czas pracy w ogrodzie. Najpierw powinniśmy na-
uczyć się w ogóle je dostrzegać, później stwierdzi-
my, że różnią się między sobą rozmiarami, upierze-
niem, zachowaniem. Z czasem nauczymy się rozpo-
znawać pospolite gatunki, aż pewnego dnia zaintry-
guje nas spotkanie z ptakiem, którego wcześniej nig-
dy nie widzieliśmy. Stąd już tylko krok do wielkiej 
pasji jaką jest ... , no właśnie. Po angielsku określa 
się to jednym słowem – „birdwatching”, a po polsku 
mówi się trochę niezręcznie „ptasiarstwo”. 

Mieszkając w tak wyjątkowym miejscu jakim 
jest region Puszczy Białowieskiej mamy realne szan-
se na spotkanie z naprawdę wyjątkowymi gatunkami. 
Jednym z nich jest sowa śnieżna. Zamieszkuje tundrę 
i wyżynne torfowiska Grenlandii, północne krańce 
Skandynawii i Syberii. Jest to duża sowa niewiele 
mniejsza od puchacza, ubarwiona czysto biało lub też 
z czarnym nakrapianiem. Prowadzi dzienny tryb 
życia i unika terenów zadrzewionych. Siada zawsze 
na ziemi lub na niewielkich podwyższeniach, który-
mi mogą być na przykład wystające z ziemi kamie-
nie.  Jest to ptak, który w normalnych warunkach 
rzadko zapuszcza się w nasze szerokości geograficz-
ne. Do dalekich wędrówek skłonić tę sowę może 
jedynie niedostatek pożywienia w jej ojczyźnie. Jed-
nym z głównych składników diety sowy śnieżnej są 
lemingi - małe północne gryzonie, od obfitości któ-
rych jest szczególnie uzależniona.  

Po II wojnie światowej sowa śnieżna była ob-
serwowana w Polsce jedynie około 30 razy. Bardzo 
interesującym faktem jest to, że ostatnie 3 stwierdze-
nia z lat 1999, 2001 i 2006 pochodzą właśnie z oko-
lic Hajnówki. Istnieją zatem powody aby przypusz-
czać, że ta sowa szczególnie upodobała sobie nasz 
region. Szczęśliwcem, który miał okazję kilkukrotnie 
stanąć oko w oko z tym wyjątkowym ptakiem jest 
znany hajnowski ornitolog Eugeniusz Pugacewicz. 
Dzięki swemu maskującemu upierzeniu sowa śnież-
na jest trudna do wykrycia. Pojawia się nagle i rów-
nie niepostrzeżenie znika. Pomocne w jej lokalizacji 
mogą okazać się kruki i wrony, które jako ptaki inte-
ligentne wykazują żywe zainteresowanie wszelkimi 
„dziwolągami” pojawiającymi się w ich otoczeniu. 

 
 
 
 
 

Fot. Andrzej Kepel PTOP „Salamandra” 
 

Widziane przez pana Pugacewicza sowy śnieżne wyraź-
ne różniły się ubarwieniem, na podstawie którego można 
było pokusić się o określenie ich wieku i płci. Dostrzeżone 
cechy pozwoliły stwierdzić jednoznacznie, że obserwacje 
dotyczyły zupełnie różnych osobników, które z tajemniczych 
powodów wybrały sobie właśnie okolice Hajnówki na miej-
sce zimowych łowów. 

Kumulacja trzech obserwacji w tym samym rejonie w 
przeciągu stosunkowo krótkiego okresu czasu sugeruje, że 
tereny na zachód od Hajnówki charakteryzują się czymś, co 
w sposób szczególny przyciąga te ptaki. Być może rozległe, 
otwarte przestrzenie pól w warunkach zimowych stanowią 
namiastkę syberyjskiej tundry. Jeżeli tak, to zimą warto wy-
brać się na sowy śnieżne w okolice Hajnówki.  

Artur Gierasimiuk 
 

Przekaż 1% podatku na skuteczną ochronę przyrody! 
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" 

www.salamandra.org.pl (nr KRS: 0000117212) 
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        KRONIKA   POLICYJNA 
NORTH STAR, VICE ROY, EB, 
MAGNAT, SAINT GEORGE oraz 
wiele innych marek papierosów 
znanych z bazarów, zatrzymali w 
czwartek – 15.01.2009 r. 

funkcjonariusze pionu Przestępczości Gospodarczej Komen-
dy Powiatowej Policji w Hajnówce. Papierosy posiadała w 
swoim mieszkaniu 51 letnia, bezrobotna mieszkanka Hajnówki. 
Szykowała je właśnie na sprzedaż kiedy to funkcjonariusze wpa-
dli z niespodziewaną wizytą i udaremnili sprzedaż przeszło 500 
paczek papierosów. Kobieta odpowie za popełnienie wykrocze-
nia skarbowego. 

KODEKS KARNY SKARBOWY 
Art. 91. § 1. Kto nabywa, przechowuje lub przewozi towar sta-
nowiący przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 86 - 
90 § 1, lub pomaga w jego zbyciu albo ten towar przyjmuje lub 
pomaga w jego ukryciu, podlega karze grzywny do 720 stawek 
dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu 
tym karom łącznie. 

§ 2. Kto nabywa, przechowuje lub przewozi towar, o którym 
na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przy-
puszczać, że stanowi przedmiot czynu zabronionego określonego 
w art. 86-90 § 1, lub pomaga w jego zbyciu albo ten towar 
przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu, podlega karze grzywny do 
720 stawek dziennych. 

§ 3. Jeżeli kwota należności celnej lub wartość towaru w ob-
rocie z zagranicą, co do którego istnieje reglamentacja pozatary-
fowa, jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określo-
nego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 4. Jeżeli kwota należności celnej lub wartość towaru w ob-
rocie z zagranicą, co do którego istnieje reglamentacja pozatary-
fowa, nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabro-
nionego określonego w § 1 lub 2 podlega karze grzywny za wy-
kroczenie skarbowe. 

 
Zginął na miejscu 

Rozpędzony ford nagle wypadł z drogi. Z impetem uderzył w 
drzewo. Potem była już tylko cisza. Na miejscu zginął młody 
mężczyzna. Drugi w stanie ciężkim trafił do szpitala.  

W sobotę 17.01. tuż po godzinie 20:00 na drodze relacji Bia-
łowieża – Pogorzelce doszło do tragicznego zdarzenia drogowe-
go. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że 24-latek z Haj-
nówki jadąc fordem nagle na zakręcie drogi stracił panowanie 
nad pojazdem. Następnie rozpędzone auto wjechało do rowu, 
gdzie z impetem uderzyło w drzewo. Potem była już tylko cisza. 
Na miejscu zginął młody kierowca Mondeo. 27-letni pasażer w 
ciężkim stanie trafił do szpitala w Hajnówce. 

Hajnowscy policjanci wyjaśniają jak doszło do tej drogowej 
tragedii i ustalają jakie były jej okoliczności. 

 
Pożar w bani – Sioło Budy 

17.01.2009r około 2:00 w nocy doszło do pożaru na posesji 
skansenu - zajazdu w miejscowości Budy gm. Białowieża.  
 Zapaleniu uległa łaźnia parowa zwana z rosyjskiego „Banią” 
mieszcząca się w drewnianym budynku. Zniszczeniu uległy ele-

menty drewniane budynku, więźba dachowa oraz rzeczy 
osobiste klientów pensjonatu. Straty oceniono na ok. 80 000 
zł. Przyczyną pożaru była prawdopodobnie nieszczelna 
instalacja kominowa. W wyniku działania ognia nikt nie 
ucierpiał.  

 
Nielegalny biznes 

21.01.Hajnowscy policjanci w audi należącym do 46-
letniej mieszkanki tego miasta odnaleźli ponad 130  paczek 
papierosów bez akcyzy i 235 litrów czystego spirytusu. 
Alkohol był w 5-cio litrowych pojemnikach.  Wartość ryn-
kowa trunku to ponad 10 tysięcy złotych. Prowadzący 
sprawę policjanci wyjaśniają skąd pochodziły i dokąd miały 
trafić używki. Kobieta odpowie przed sądem. 

 

Kilka minut cieszył się łupem 
Pod nieobecność właścicielki włamał się do mieszka-

nia. Ukradł laptopa oraz aparat fotograficzny. Nie spo-
dziewał się, że po kilkudziesięciu minutach wytropi go 
pies hajnowskich policjantów. 

W nocy 03.02. jedna z mieszkanek Białowieży powia-
domiła policjantów o kradzieży z włamaniem do jej miesz-
kania. Zginęły stamtąd aparat fotograficzny i laptop. Na 
miejsce natychmiast pojechała ekipa dochodzeniowo - śled-
cza z psem tropiącym. „Czworonożny funkcjonariusz” pod-
jął trop i poprowadził mundurowych w kierunku jednej z 
ulic. W pewnym momencie policjanci zauważyli przed sobą 
mężczyznę, który na ich widok rzucił się do ucieczki. Oni 
ruszyli za nim. Kilkadziesiąt metrów dalej mężczyzna został 
zatrzymany. Okazało się, że trop którym podążał pies służ-
bowy należał właśnie do niego. 36-letni białostoczanin, 
przyznał się do włamania. Wskazał też miejsce ukrycia 
zrabowanych przedmiotów, które przekazano właścicielce. 
Kobieta była zaskoczona, że tak szybko odzyskała warte 
ponad 1700 zł rzeczy. 

Hajnowscy policjanci wyjaśniając okoliczności zdarze-
nia ustalają również czy zatrzymany nie popełnił wcześniej 
podobnych przestępstw. 
 

Nocny snajper 
Idący ulicą pijany mężczyzna strzelał z wiatrówki do 
ujadających psów. Powiadomieni o zdarzeniu hajnowscy 
policjanci natychmiast pojechali na miejsce. Strzelec 
został zatrzymany. Do zdarzenia doszło wczoraj w nocy w 
Hajnówce na ulicy Lipowej. Prowadzący rower nietrzeźwy 
mężczyzna w ręku trzymał broń. Był na tyle pijany, że nie 
dał rady utrzymać równowagi. Przewracał się co kilka kro-
ków. Gdy zaczęły szczekać na niego okoliczne psy strasznie 
się zdenerwował. Chwycił za trzymaną w dłoni wiatrówkę i 
zaczął strzelać do bezbronnych czworonogów. To przeraziło 
okolicznych mieszkańców, którzy powiadomili hajnowskich 
policjantów. Funkcjonariusze natychmiast pojechali we 
wskazane miejsce. Pijany strzelec został rozbrojony i za-
trzymany, a broń zabezpieczona. Minioną noc spędził 
trzeźwiejąc w policyjnym areszcie. Teraz za swoje postę-
powanie odpowie przed sądem.  
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Wrak Forda na placu Komendy Policji 
 

Listy do redakcji  
Ciągle podwyższa się lokatorom czynsz za mieszkanie, za wodę, za odpady. Co z tego mają lokatorzy? Gospodarka 

Komunalna nie interesuje się swoimi zasobami. W regulaminie jest napisane, że każdy lokator zobowiązany jest dbać 
o mieszkanie, piwnicę, sprzątać klatkę schodową. Niektórzy lokatorzy sprzątają, większość nie i nie ma siły żeby zmu-
sić takich „wielkich panów” do sprzątania. 

Palenie papierosów na klatkach schodowych jest nagminne. Załóżmy, że na jednej klatce jest dwudziestu palaczy, 
do tego dochodzą koleżanki, koledzy; palą na klatce, plują na schody, depczą niedopałki. Nie trzeba otwierać drzwi, 
żeby poczuć dym papierosowy, od którego można się udusić. Ludzie starsi, schorowani, boją się zwrócić palącym 
uwagę, żeby nie zostać obrzuconym stekiem wyzwisk. 

Nikt nie sprawdza ile jest psów i czy ich właściciele płacą podatki. Nagminne jest wypuszczanie psa za drzwi 
mieszkania, a ten załatwia się na klatce schodowej, ale posprzątać nie ma komu. Kiedyś sprzątaczka wiedziała do 
kogo należy pies i miała obowiązek zameldować o tym, teraz jest samowola. Wokół bloków pełno jest psich odchodów 
i nikogo to nie obchodzi. Gospodarka Komunalna nie interesuje się tym, a dzielnicowego nikt nie zna. Na tablicy ogło-
szeń powinno być nazwisko dzielnicowego i numer jego telefonu. 

Odremontowane bloki, klatki schodowe są porysowane, blacha odrywana. Zamontowano kamery na dwóch blo-
kach, ale chyba nikt nie przegląda obrazu, ponieważ wywracane są pojemniki na szkło i systematycznie są podpalane 
pojemniki na odpady. A wystarczyłoby jedno, dwa kolegia, żeby nauczyć ludzi porządku. 

Piękne dawniej osiedle przy ul. Armii Krajowej dziś jest najbrudniejsze, czego dobitnym przykładem jest otoczenie 
bloku nr 36: wokół leżą resztki owoców, pety, butelki itp.. 

Czy ktoś się tym zajmie – wątpię. 
Mieszkaniec z wieloletnim stażem. 
O komentarz poprosiłem Anatola Łapińskiego, dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: - Regulamin okre-

śla, że każdy z lokatorów ma obowiązek sprzątać klatkę schodową, podobnie jest w blokach Spółdzielni Mieszkanio-
wej; jak to ma przebiegać zależy do umowy między mieszkańcami. My nie wiemy o tym, kto sprząta klatkę schodową, a 
kto tego nie robi – żebyśmy mogli interweniować musi nastąpić zgłoszenie i wskazanie konkretnego lokatora, uchyla-
jącego się od tego obowiązku. Jeżeli chodzi o poważniejsze wykroczenia, to rzecz sprowadza się do tego, czy miesz-
kańcy reagują na naganne zachowania, czy nie. Czasem wystarczy anonimowy telefon na Policję, ale w większości 
wypadków jest tak, że należałoby wystąpić w roli świadka, a tego ze zrozumiałych względów mieszkańcy wolą uniknąć. 
W sprawie umieszczenia nazwisk dzielnicowych i ich numerów telefonów na tablicach ogłoszeń skonsultuję się z Ko-
mendą Policji.  

Nazwiska dzielnicowych, dokładne opisy ich rejonów służbowych i numery telefonów kontaktowych znajdują się 
na stronie internetowej miasta www.hajnowka.pl pod linkiem Komenda Policji.      

 
 

OGŁOSZENIE 
Sprzedam samochód ALFA ROMEO 145, 3- drzwiowy, 1,4 l, benzyna, kolor czerwony, 
stan b. dobry, przebieg 130 tys. Km, rok prod. 1998. Tel. 889 176 438 


