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Do turnieju zgłosiło się ok. 80 par w wieku od 10 lat do 
amatorów powyżej 15 lat klasy B. Z Hajnówki tańczyły tylko 
najmniejsze dzieci. 

Organizatorem Turnieju był Hajnowski Dom Kultury, kie-
rownikiem – Jarosław  Tomalak – instruktor zajęć tanecz-
nych w HDK. 

Taneczne umiejętności wszystkich par oceniała komisja w 
składzie: Jacek Maciejczuk – sędzia główny (Białystok), 
Krzysztof Byszewski (Białystok), Krzysztof Bielawiec (Biały-
stok), Ewa Onoszko (Białystok), Grzegorz Klekotko (Augu-
stów), Waldemar Wielgosz (Warszawa), Jacek Baczewski 
(Łomża) 

Muzykę przygotował Bartosz Bielawiec, turniej prowadzi-
ła Dorota Bondar. 

O Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka walczyły pary z 
następujących klubów: AIDA Biała Podlaska, AKADEMIA 
TAŃCA Warszawa, AKAT Łomża, AKCENT Warszawa, 
AMIGO DANCE Biała Podlaska, ANIMUSZ Białystok 
,BATUCADA Suchowola, CHOCHLIK Lubartów, CLASSIC 
Warszawa, CZAR-DANCE Czarna Białostocka, EVITA 
Suwałki, FEELING Warszawa, HADEK Hajnówka, KA-
DRYL Białystok, MYKA Zamość, PASJA Białystok, POWER 
DANCE Olsztyn, PRESTIGE Mońki, PROMENADA Olecko, 
RYTM Białystok, TAKT Chełm, TIP – TOP Białystok, TWIST 
Białystok, TĘCZA Białystok. 

Wszystkie pary pokazały się w tańcach standardowych 
(walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot, quick-step) 
oraz latynoamerykańskich (samba, cha-cha, rumba, paso 
doble, jive). 

O tym, co komisja bierze pod uwagę oceniając pary ta-
neczne opowiedziała pani Ewa Onoszko. 

"Każdy sędzia ma jakieś swoje priorytety, które preferuje w 
tańcu. Ja dużą rolę przywiązuję do czystości technicznej. Oczy-
wiście musimy się najpierw trzymać podstawowych kryteriów 
oceniania: zgodność tańca z muzyką, technika taneczna, ponie-
waż technika jest wpisana w zasady każdego tańca. Tańce stan-
dardowe i latynoamerykańskie mają swoją określoną technikę i 
nie można jej zmieniać.  
 Charakter tańca - każdy utwór ma swoją historię, która o czymś 
opowiada. Z  pary powinna emanować charyzma. Tancerze 
swoją mimiką, wyglądem powinni pokazać nam, że wiedzą co 
robią w tym tańcu i wiedzą, o czym ten taniec opowiada. 

Strój jest pośrednio brany pod uwagę. Jeśli strój jest niesto-
sowny lub nie jest według zasad, które obowiązują w Polskim 
Towarzystwie Tanecznym to sędzia główny zobowiązany jest 
uprzedzić parę, że powinna go zmienić. Kolory jaskrawe, błysz-
czące, przeświecające, ozdoby są zabronione do klasy C. Jeśli 
chodzi o dzieci, to ma to być sukienka według określonego kroju. 
Buty mają być wygodne. Ich kształt również jest określony. Są 
firmy, które się tym zajmują i dostosowują kształt buta do po-
trzeb tanecznych. Wszystkie zasady są na stronie internetowej 
Polskiego Towarzystwa Tanecznego. 

Poziom w Hajnówce był bardzo wysoki, szczególnie w dziecię-
cych parach i w klasie C". 
Zwycięskie pary otrzymały medale i  puchary, a wszyscy 
uczestnicy upominki. 
Instruktor Jarosław Tomalak zaprasza wszystkich chętnych na 
zajęcia, które odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorek i sobo-
ta) w Hajnowskim Domu Kultury 

Emilia Rynkowska 
zdjęcia Tomasz Onikijuk 

 

 
 

ROZSTRZYGNI ĘCIE KONKURSU NA 
LOGO MŁODZIE ŻOWEJ RADY MIASTA 

Młodzieżowa Rada Miasta  marzyła o znaku rozpoznaw-
czym rady  a inni marzyli o wygraniu konkursu i marzenie 
się spełniło. 6 grudnia 2008 r. w sali Nr 12 Urzędu Miasta 
Hajnówka odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na logo 
MRMH. W spotkaniu udział wzięli zastępca  burmistrza 
miasta Hajnówka, przewodniczący Rady Miasta, radni Mło-
dzieżowej Rady Miasta, nauczyciele, rodzice i mieszkańcy 
miasta  oraz  nasza utalentowana młodzież .  
Spotkanie przygotowali i prowadzili członkowie Zespołu 
Młodzieżowej Rady Miasta - Krzysztof Wilamowski, Ad-
rian Weremiuk, Kamil Bajko, Asia Weremiuk i Ula Mate-
usiak. 

Jak rzekł nasz Mikołaj – Dzień Świętego Mikołaja, to 
czas do obdarowania dzieci prezentami – zresztą nie tylko 
dzieci – dorośli również przeżywają ten dzień – czekając na 
"niespodziankę".  Dzisiejszy dzień był podwójnie szczegól-
ny  i  wyjątkowy gdyż dziś nastąpiło rozstrzygnięcie kon-
kursu na logo Młodzieżowej Rady Miasta Hajnówka. „ 

 W konkursie mogły wziąć udział wszystkie dzieci z te-
renu miasta Hajnówka, przedszkolaki i uczniowie hajnow-
skich szkół - dzieci bez względu na wiek. Do konkursu 
przystąpiły 83 osoby, złożono 86 prac.  Termin nadsyłania 
prac upłynął  20 listopada 2008r. o godzinie 15:30.  

Zwycięzcą konkursu została  WIOLETA RYBACZUK 
Wyróżnienia otrzymały: ANIELA PERSZKO, ZUZANNA 
ŻUKOWICKA, MARTYNA DUDZICZ, AGATA 
PIETROCZUK. 
Na uznanie zasługują wszyscy uczestnicy. Uhonorowano  
najmłodszych uczestników / naszych przedszkolaków/: 
Gabrysię NIEPOGODĘ, Mariuszka FILIPCZUKA, Maj ę 
OSTAPCZUK. 
Nagrody wręczyli:  Święty Mikołaj, pan Bazyl Stepaniuk - 
zastępca burmistrza i pan Leonard Kulwanowski – 
przewodniczący Rady Miasta. Potem zebrani przeszli na skwer 
przy Urzędzie Miasta gdzie po raz pierwszy rozbłysła miejska 
choinka 

Kończąc spotkanie  Kamil Bajko w imieniu organizatorów 
wszystkim hajnowiankom i hajnowianom  złożył życzenia i 
podziękowania oraz poinformował, że w przyszłości młodzi 
radni planują ogłoszenie konkursu na imię NASZEGO ŻU-
BERKA. 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim , którzy wzięli udział w 
konkursie  a szczególnie cieplutko dziękujemy nauczycielom za 
zdopingowanie młodzieży. Zapraszamy do obejrzenia prac, 
które  są eksponowane na holu Urzędu Miasta / II piętro/. 
  Radni Młodzieżowej Rady Miasta Hajnówka 
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XXI sesja Rady Miasta – 17.11.2008 r. 
Sesja została zwołana w związku z pilną potrzebą powzię-

cia uchwały w sprawie ustalenia limitu wydatków na wielo-
letnie programy inwestycyjne. W związku z przyjęciem 
przez Radę Ministrów Narodowego programu przebudowy 
dróg lokalnych Urząd Miasta zamierza złożyć wniosek o 
wsparcie finansowe przebudowy ul. Kolejowej. Termin 
składania wniosków upływa 11.listopada. Łączny koszt 
przebudowy ulicy - 1.544.432 zł; udział dochodów własnych 
i środków z budżetu państwa wynosi po 50% - 772.216 zł. 

Radna Dymińska: - Czy jest to jedyna ulica, którą możemy 
zgłosić i z czego ewentualnie zrezygnujemy, ponieważ koszty 
przebudowy są wysokie? 

Radny Wiatrowski: - Jakie prace planuje się wykonać? 
Radny Saczko: - Czy posiadamy pozwolenie na przebudo-

wę? Czy jest przeprowadzona kanalizacja? – dotyczy to 
zwłaszcza posesji położonych od strony torów. Na środku 
ulicy rośnie sosna – co z nią będzie? Niewielki odcinek ulicy 
od strony ul. Warszawskiej posiada asfalt – czy będzie on 
kruszony? Od strony ul. Piłsudskiego znajduje się sklepik – 
na czyjej działce stoi? Czy kwota, o którą występujemy nie 
jest za wysoka? – z wyliczenia wynika, że średnio na jedną 
gminę przypada ok. 300.000 zł. 

Jarosław Grygoruk, sekretarz UM: - Kanalizacja sanitarna 
jest wykonana, natomiast brak kanalizacji deszczowej nie 
stanowi przeszkody w ubieganiu się o dofinansowanie. Pro-
jekt przewiduje wycięcie sosny i połączenie z częścią wyas-
faltowaną. Ten sklepik stoi w pasie drogi wojewódzkiej.  

 
 
 

Białowieski Szlak  
Turystyczny 

otrzymał Certyfikat  
Polskiej Organizacji  

Turystycznej 

 
Warunki do złożenia wniosku spełnia np. ul. Armii Krajowej, 

ale jest ona ujęta w projekcie budżetu na 2009 rok. W planie 
jest budowa kanalizacji deszczowej, nawierzchni, chodników i 
wjazdów. Sądzę, że należy wykorzystać każdą szansę na pozy-
skanie dodatkowych pieniędzy. 

Burmistrz Anatol Ochryciuk: - Program jest trzyletni i został 
przekazany w gestię wojewodów. Być może uda się znaleźć 
środki w budżecie, lub trzeba będzie skorzystać z kredytu – na 
razie jest za wcześnie mówić o tym, ponieważ jesteśmy w fazie 
składania projektu. Wielkość gmin jest różna, a Hajnówka 
należy do większych; nie sądzę, żeby stosowano sztywne, 
uśrednione podziały środków. Do zgłoszenia w przyszłym roku 
pasowałaby ul. Targowa; co do dalszych planów, to mamy 
jeszcze czas do namysłu. 

Uchwałę powzięto przy jednym głosie wstrzymującym się. 
Drugi projekt uchwały dotyczył przekazania MOPS prowa-

dzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. 
Radna Dymińska: - Jestem zdegustowana tym, że musimy 

poprawiać własne uchwały. 
Marzanna Sołtys, radca prawny UM: - Organ nadzorczy, 

czyli Urząd Wojewódzki uznał poprzedni projekt uchwały za 
właściwy, ale w międzyczasie zmienił stanowisko i stąd ko-
nieczność zmiany uchwały, a właściwie jej doprecyzowanie. 

Uchwałę powzięto jednogłośnie. 
Przewodniczący Leonard Kulwanowski: - Informuję, że po-

cząwszy od najbliższej sesji RM istnieje ewentualność, że 
Telewizja Kablowa będzie filmowała przebieg obrad.
 tt 

Dnia 20 listopada 2008 r. Polska Organizacja 
Turystyczna przyznała Certyfikaty w VI edy-
cji Konkursu na Najlepszy Produkt Tury-
styczny. Na konkurs nadesłano 90 produktów 
turystycznych z całej Polski, w tym było 21 
zgłoszeń do Złotego Certyfikatu. Kapituła 
Konkursu  z przewodniczącym Janem 
Wysokińskim wybrała 11 najlepszych produk-
tów turystycznych.  

Od lewej  Włodzimierz Pietroczuk, Rafał Szmytke – prezes POT, Walentyna Gorbacz, 
Jadwiga Dąbrowska – dyr. biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, 
poseł Jan Kamiński – prezes PROT, Andrzej Saja – prezes Polskiej Agencji Rozwoju 

Turystyki 
 

Produktem z województwa podlaskiego, który otrzymał Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla Najlepszego 
Produktu Turystycznej 2008 jest Białowieski Szlak Turystyczny. 
Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyja-
znych dla turystów produktów turystycznych, którym przyznawane są Certyfikaty POT. Produkty wyróżnione Certy-
fikatem POT zostaną objęte działaniami promocyjnymi prowadzonymi przez POT. 
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XVII sesja Rady Powiatu – 19.11.2008 r. 
Sesja dotyczyła dwóch projektów uchwał: w sprawie ustalenia limitu wydatków na Wieloletnie Plany Inwestycyjne – w związku 

z uruchomieniem rządowego Programu przebudowy dróg lokalnych – i zmian w budżecie na 2008 r. 

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 
w tym środki    

Zadanie inwestycyjne 
 

Jednostka 
organizacyjna 

 
Łączne nakłady 

finansowe 
ze 

starostwa 
z gmin z programu 

NPPDL 
2008 - 2011 

1. 

Przebudowa infrastruktury 
drogowej w centrum Białowieży 

- drogi pow. Nr 1649B ulice: 
Kolejowa, Parkowa i 

Waszkiewicza  

Zarząd 
Powiatu 

1 519 999,83 379 999,92 380 000,00 759 999,91 

2. 
Przebudowa drogi pow. Nr 

1747B ul. Mickiewicza  
w Kleszczelach 

Zarząd 
Powiatu 600 000,00 150 000,00 150 000,00 300 000,00 

3. 
Dofinansowanie przebudowy 

drogi pow. Nr 1640B  
ul. Wołkowyckiego w Narewce 

Wójt Gminy 
Narewka 366 979,44 91 744,86 91 744,86 183 489,72 

 
- Zwiększono dochody i wydatki budżetu o 38.000 zł z 

przeznaczeniem na: realizację projektu pn. Bożonarodzeniowe 
dźwięki z Podlasia na Jarmarku w Berlinie – Lichtenberg. 
Projekt finansuje Fundacja Współpracy Polsko – niemieckiej 
(8.000 zł); dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i 
pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i 
placówek oświatowych, nowych pomieszczeń do nauki 
pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji 
pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne 
(30.000 zł). Dotyczy to szkół HCKZ i ZSZ. Środki pochodzą z 
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. 

- Radny Michalak: Jakie odcinki dróg będą realizowane i 
czy wystarczy środków finansowych na przebudowę? Czy nie 
można było do tego programu włączyć przebudowy ul. 11 
Listopada? 

- Jerzy Sirak, z – ca starosty: - W naszym wieloletnim 
programie jedną z dróg mamy już zapisaną – drogę w 
Białowieży – dopisujemy więc tylko drogę w Kleszczelach. 
Druga droga to ul. Wołkowyckiego w Narewce z tym, że 
głównym wnioskodawcą jest gmina w Narewce. W Białowieży 
jest to I etap wykonania tej inwestycji, w przyszłym roku 
wystąpimy o środki na wykonanie II etapu przebudowy. Ulica 
11 Listopada nie łączy się z drogą wyższego rzędu, stąd nie 
mogła być skierowana do tego programu. Odrzucenie wniosku 
na przebudowę tej ulicy było motywowane wysokim kosztem 
wykonania kanalizacji burzowej, przekraczającym 1/3 kosztów 
inwestycji, co z kolei spowodowane było koniecznością budowy 
przepompowni. Pracujemy nad innym sposobem wykonania 
burzówki, żeby obniżyć koszty. 

Obie uchwały powzięto jednogłośnie. 
Wolne wnioski. 

- Radny Małaszewski: - Proponuję, żeby Zarząd wystąpił do 
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne o wspólne opracowanie 
dokumentacji technicznej przebudowy ul. Parkowej, która jest 
drogą powiatową. Jak przedstawia się sprawa podatku od linii 
kolejowej? 

- Radny Romaniuk: - Czy w chwili składania wniosku było 
wiadomo, że koszty burzówki wpłyną decydująco na jego  

 
ocenę? W Bielsku Podlaskim udało się pozyskać znaczne kwoty 
na inwestycje drogowe. 

- Radny Skiepko: - Wysłuchałem w radiu programu o 
wysypiskach śmieci – ekolodzy wszystkie zaniedbania zwalają na 
samorządy. Natomiast na ostatniej sesji Rady Gminy Narewka 
dowiedziałem się, że planuje się powiększenie obszarów Natura 
2000 w dorzeczu Narewki, w tym o należące do 
Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej w Lewkowie, a 
wiadomo, jak może to ograniczyć działalność zakładu: 
zahamować rozbudowę i pozyskiwanie iłów. 

- Jerzy Sirak: - Kanalizacja burzowa jest elementem 
infrastruktury drogowej, a jej koszty wynikają z potrzeb. 
Zrezygnowaliśmy nawet z dalszego – poza pierwszą instancją – 
odwoływania się licząc na to, że akceptację uzyska drugi 
wniosek - na przebudowę ulic w Białowieży. Podzielam obawy 
Andrzeja Skiepki w związku z możliwością powiększenia obszaru 
Natura 2000 i płynącymi stąd konsekwencjami. 

- Starosta Włodzimierz Pietroczuk: - Jeśli chodzi o ul. 11 
Listopada to o tym, że koszt kanalizacji burzowej nie może 
przekroczyć 30% dowiedzieliśmy się już po złożeniu wniosku, 
czyli było to złamaniem reguł. Nie składaliśmy odwołania do 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ponieważ na decyzję 
czekał nasz drugi wniosek, który pozytywnie przeszedł ocenę 
formalną, a nie chcieliśmy zadrażniać stosunków z Urzędem 
Marszałkowskim. To gmina miejska Bielsk Podlaski pozyskała te 
środki w kwocie ok. 40 mln zł – jestem ciekaw jak będzie 
przedstawiał się budżet miasta po dołożeniu wkładu własnego w 
podobnej wysokości. Postępowanie administracyjne w sprawie 
podatku trwa – 27.XI. odbędzie się rozprawa w Wojewódzkim 
Sądzie Administracyjnym. Nie rozpatrywałbym tego w kontekście 
uchwał, które podjęliśmy, ale gminy składające wnioski, którym 
zależy na partnerstwie z powiatem starały się odbyć sesje i 
podjąć odpowiednie uchwały. Sesja Rady Gminy Białowieża jest 
wyznaczona na 2.XII., a termin składania wniosków upływa 
21.XI. W tej sytuacji zadowolimy się deklaracją wójta nie 
popartą uchwałą Rady Gminy ale nie wiem, czy pozwoli to 
otrzymać punktu za partnerstwo przy ocenie wniosku.   
  tt 
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INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA 
NA TERENIE POWIATU HAJNOWSKIEGO 

WIO Ś BIAŁYSTOK, PA ŹDZIERNIK 2008 
POWIETRZE  

Emisja 
Substancjami zanieczyszczającymi, mającymi największy 
udział w emisji zanieczyszczeń, pochodzące głównie 
z procesów spalania energetycznego są: dwutlenek siarki, 
tlenki azotu, tlenek węgla i pyły. Od środków transportu naj-
większy udział w emisji zanieczyszczeń mają tlenki azotu, 
tlenek węgla i benzen. 
Głównymi źródłami zanieczyszczeń atmosfery na terenie po-
wiatu są rozproszone źródła emisji z sektora komunalno – 
bytowego, a także zanieczyszczenia komunikacyjne związane 
z ruchem pojazdów, głównie na trasie Białystok – Hajnówka, 
Białystok – Bielsk Podlaski – Kleszczele – przejście graniczne 
Połowce oraz Hajnówka – Bielsk Podlaski. 

Na terenie powiatu największa emisja zanieczyszczeń 
powietrza pochodzi z miast gdzie głównymi źródłami 
zanieczyszczeń są miejskie przedsiębiorstwa energetyki 
cieplnej i zakłady przemysłowe. 

RINDIPOL S.A w Chojnicach, Ciepłownia w 
Hajnówce. Źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza są: 
kotłownia węglowa wyposażona w 2 kotły o nominalnej mocy 
12,5 MW każdy, posiadające cyklonofiltry, kotłownia na 
biomasę wyposażona w 3 kotły o nominalnej mocy cieplnej 5,8 
MW każdy, posiadające multicyklony oraz kotłownia olejowa 
wyposażona w 2 kotły o nominalnej mocy cieplnej 6,8 MW 
każdy. Spółka posiada pozwolenie zintegrowane z dnia 
19.03.2007 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce 
na prowadzenie instalacji spalającej paliwa w celu 
wytwarzania energii cieplnej. Podczas kontroli 
przeprowadzonej w styczniu 2008 r. dokonano pomiaru 
wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza z jednego kotła 
w kotłowni na biomasę. Przekroczeń nie stwierdzono. 

Nasycalnia Podkładów w Czeremsze Źródłem emisji 
zanieczyszczeń do powietrza jest kotłownia zakładowa 
wyposażona w 2 kotły z czego jeden posiada odpylacz 
multicyklonowy. Kotłownia eksploatowana jest na cele 
technologiczne oraz centralnego ogrzewania powierzchni 
zakładu. Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska 
eksploatowana kotłownia nie wymaga pozwolenia na 
wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza. Kontrola 
przeprowadzona w kwietniu 2008 r. nie wykazała 
nieprawidłowości. 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MPO” Sp. z 
o.o. w Białymstoku Spalarnia odpadów medycznych 
eksploatowana w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Hajnówce. Źródłem emisji zanieczyszczeń jest 
spalarnia odpadów medycznych firmy Hoval. W skład ciągu 
technologicznego termicznego unieszkodliwiania odpadów 
wchodzą: system załadowczy odpadów do komory 
pizolitycznej, pirolityczna komora do unieszkodliwiania 
odpadów medycznych, komora termiczna dopalania 
parogazów (termoreaktor), wymiennik ciepła do wytwarzania 
pary technologicznej, komin awaryjny stalowy dwupłaszczowy 
izolowany, instalacja do oczyszczania gazów odlotowych wraz 
z kominem, urządzenia do cementacji popiołów, pyłów oraz 
zużytego sorbentu. W dniu 17.07.2008 r. Przedsiębiorstwo 
Usługowo - Handlowe MPO Sp. z o. o. w Białymstoku 
wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego w Białymstoku z wnioskiem o wydanie pozwolenia 
na emisje gazów i pyłów do powietrza z przedmiotowej 
instalacji spalania odpadów. Do dnia zakończenia kontroli  
(22.08.2008 r.) pozwolenie takie nie zostało wydane. W czasie 
kontroli, ze względu na nieuregulowany stan formalnoprawny w 
zakresie emisji zanieczyszczeń nie przeprowadzono pomiarów 
emisji ze spalarni odpadów medycznych firmy Hoval. 
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „MPO” Sp. z o. o. nie 
realizuje obowiązku wykonywania ciągłych i okresowych 
pomiarów emisji do powietrza z instalacji spalania odpadów 
eksploatowanej w SPZOZ w Hajnówce. W dniu 01.08.2008 r. 
PU-H MPO Sp. z o. o. zleciło Wojskowemu Instytutowi Chemii 
i Radiologii w Warszawie wykonanie pomiarów stężeń i emisji 
zanieczyszczeń z przedmiotowej spalarni odpadów. 
Przewidywany termin wykonania pomiarów – wrzesień 2008 r. 
Zgodnie z umową dzierżawy, MPO zobowiązało się do dnia 
31.12.2008 r. wykonać system ciągłego monitoringu składu 
spalin – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawnymi. 

„Pronar”  Sp. z o. o. w Narwi  Źródłami   emisji 
zanieczyszczeń są: dwa kotły olejowe o mocy cieplnej 0,333 
MW każdy, suszarka komorowa przeponowa, piec do 
polimeryzacji proszku, nagrzewnice hali lakierni proszkowej, 
suszarka komorowa, stanowiska cięcia plazmy, stanowiska 
diagnostyki i montażu silników,  nagrzewnice kabin malarskich, 
instalacja wentylacyjna malarni ciągników i przyczep, instalacja 
wentylacyjna malarni detali urządzeń ciągników i przyczep oraz 
45 stanowisk spawalniczych. Zgodnie z przepisami prawnymi 
określającymi standardy emisyjne z instalacji, Starosta 
Powiatowy wydał decyzję o nie zakwalifikowaniu procesów 
malarskich prowadzonych w zakładzie Nr 2 do wspomnianych 
przepisów prawnych. Kontrola przeprowadzona w lipcu 2008 r.  
nie wykazała nieprawidłowości. 

„RUNO” Sp. z o. o. Źródłem emisji zanieczyszczeń do 
powietrza jest kocioł o mocy 35 kW opalany olejem, pracujący 
na potrzeby grzewcze zakładu. Zgodnie z Ustawą Prawo 
Ochrony Środowiska nominalna moc kotła pozwala na 
zakwalifikowanie jej jako źródła emisji zwolnionego z 
ustawowego obowiązku posiadania pozwolenia na 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Kontrola 
przeprowadzona w maju 2008 r.  nie wykazała 
nieprawidłowości. 

Sumaryczne wielkości emisji w 2007 r. dla poszczególnych 
zanieczyszczeń  w strefie bielsko – siemiatyckiej, w której leży 
powiat hajnowski, przedstawiały się następująco: dwutlenku 
azotu (NO2) –  253,09 Mg/rok, dwutlenku siarki (SO2) –  287,99 
Mg/rok, tlenku węgla (CO) – 773,7 Mg/rok, dwutlenku węgla 
(CO2) –  192260, 65 Mg/rok, pył ogółem -  346,26 Mg/rok, 
benzo(a)piren – 0,29 Mg/rok 

Imisja 
Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza na terenie woj. podla-
skiego dokonywana jest w oparciu o pomiary kontrolne głów-
nych zanieczyszczeń bezpośrednio emitowanych do atmosfery 
(emisja) oraz badania monitoringowe substancji powstających w 
atmosferze (imisja).  
Na terenie strefy bielsko – siemiatyckiej, w której leży powiat 
hajnowski  oceny jakości powietrza dokonano na podstawie 
pomiarów prowadzonych metodą pasywną, w okresie od lutego 
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2003 r. do stycznia 2004 r. W 2003 roku wykonano również 
pomiary przy pomocy laboratorium mobilnego. Wyniki tych 
badań wskazały na problem z dotrzymaniem norm dopuszczal-
nych dla pyłu zawieszonego PM10 na terenie Hajnówki.   
Wykonywana corocznie (zgodnie art. 89 Ustawy Prawo ochro-
ny środowiska) „Ocena poziomów substancji w powietrzu i 
klasyfikacji stref województwa podlaskiego w 2007 roku” nie 
wykazała  przekroczeń norm zanieczyszczenia powietrza, 
jednakże wyniki pomiarów wskazują, że z dużym prawdopo-
dobieństwem istnieje możliwość wystąpienia przekroczeń 
wartości dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10. W związ-
ku z tym, że dotychczasowe pomiary miały charakter okreso-
wy, nie podjęto decyzji o zakwalifikowaniu strefy (w której 
leży powiat hajnowski) do stref z przekroczoną normą. W 2008 
roku Inspektorat wykonuje pomiary w powiecie siemiatyckim 
który leży również w strefie bielsko – siemiatyckiej. Przepro-
wadzenie ciągłych całorocznych badań, niezbędne jest do 
jednoznacznego określenia czy dotrzymana jest norma jakości 
powietrza ze względu na zapylenie. 
Wnioski z badań imisji 
 Wyniki badań wykazują, że na terenie miasta Hajnówka 
istnieje problem z dotrzymaniem normy jakości powietrza w 
zakresie stężeń pyłu PM10. Źródłem tego zanieczyszczenia jest 
tzw. niska emisja. 
 Nie stwierdzono przekroczeń średniorocznych stężeń 
pozostałych badanych zanieczyszczeń: SO2, NO2, i benzenu. 
Wartości były znacznie niższe od norm dopuszczalnych. 
W sezonie grzewczym obserwowano nieznaczny wzrost 
zanieczyszczeń SO2. W przypadku NO2 i benzenu nie 
obserwowano podobnej zależności. 
W celu poprawy jakości powietrza należałoby skierować 
działania inwestycyjne na rozwój centralnych systemów 
ogrzewania lub zamianę kotłów opalanych paliwami stałymi 
na kotły np. olejowe bądź gazowe. 
 

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE  
Promieniowanie elektromagnetyczne (PEM), w tym promienio-
wanie niejonizujące zaliczane jest do podstawowych rodzajów 
zanieczyszczeń środowiska naturalnego. 
   Powszechnie stosuje się podział źródeł PEM na naturalne i 
sztuczne (antropogeniczne). Najpowszechniej występującymi 
instalacjami będącymi źródłami PEM, który mają istotny wpływ 
na ogólny poziom pól w środowisku są linie elektroenergetyczne 
oraz instalacje radiokomunikacyjne, takie jak stacje bazowe 
telefonii komórkowej oraz stacje radiowe i telewizyjne.  
W 2008 roku w ramach podsystemu monitoringu pól elektroma-
gnetycznych prowadzona jest obserwacja zmian poziomów 
sztucznie wytworzonych pól elektromagnetycznych w środowi-
sku. Pomiary wykonuje się łącznie w 135 punktach pomiaro-
wych na terenie województwa w trzyletnim cyklu pomiarowym, 
w miejscach dostępnych dla ludności tj. w centralnych dzielni-
cach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 
50 tys. oraz w pozostałych miastach i na terenach wiejskich.  
Pod koniec 2007 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska w Białymstoku wykonał pomiar w otoczeniu wieży 
radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w Hajnówce przy ul. Pro-
stej. Do pomiaru wytypowano następujące punkty: 1 - ul. Tar-
gowa 95, 2 – ul. Oddolna 28, 3 – ul. Elektryczna 25, 4 – ul. Pro-
sta, 5 – ul. Prosta (ogródki). W żadnym z badanych punktów 
pomiarowych nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych. 
W programie na 2008 rok, Inspektorat zaplanował wykonanie 
pomiarów pól elektromagnetycznych w Hajnówce i Białowieży. 
Badania nie zostały jeszcze przeprowadzone. 
 

KONTROLE INTERWENCYJNE  
W 2008 roku na terenie powiatu nie odnotowano poważnych 
awarii jak również zdarzeń o znamionach poważnych awarii, 
zarówno na terenie zakładów będących potencjalnymi sprawca-
mi jak i w transporcie towarów niebezpiecznych.  

 
 

  

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 zabiegó w 

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

Nowa metoda terapeutyczna dla dzieci i dorosłych- 

EEG Biofeedback: depresje, nerwice, lęki, natręctwa, fobie, 

 zespół Touretta, tiki, agresja, ADHD, problemy szkolne,  

słabe wyniki w nauce, brak koncentracji. 

Siemiatycze 085/ 655 25 91 www.eegbiofeedback.org.pl 
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XXII sesja Rady Miasta – 25.11.2008 r. 
Interpelacje. 

Radny Łabędzki: - Czy kwaterę składową będzie można wy-
korzystać? – zdaniem inspektora WIOŚ nie będzie zezwolenia 
na składowanie odpadów komunalnych. Co oznacza określenie 
zakład pomocniczy ZZO? Czy rozważana jest możliwość bu-
dowy spalarni plazmowej? 

Informacja o działalności burmistrza. 
Przyznano pieniądze na dofinansowanie projektu Budowa 

infrastruktury drogowej (...) – budowa ulic Żabia Górka i Od-
legła. 

Radna Dymińska: - Proszę o rozszerzenie informacji na te-
mat spotkania w sprawie możliwości wykorzystania linii kole-
jowej Nieznany Bór – Białowieża i o Forum Gospodarczym w 
Mińsku. 

Radny Rakowicz: - Na jakim etapie znajdują się prace zwią-
zane ze zmianami w Planie Przestrzennego Zagospodarowania 
Miasta? 

Radny Wiatrowski: - Czego dotyczyło spotkanie Związku 
Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej? 

Burmistrz Anatol Ochryciuk: - Starostwo przejęło linię kole-
jową i poszukuje możliwości jej wykorzystania. Gminy Biało-
wieża i Hajnówka nie chcą odstąpić od pobierania podatków, 
w związku z czym Starostwo rozważa możliwość zwrotu daro-
wizny. 

W ubiegłym roku Hajnówka była gospodarzem I Forum Go-
spodarczego, stąd zaproszenie do Mińska. Bardzo zaawanso-
wane są prace nad osiągnięciem porozumienia w sprawie 
bezwizowego ruchu przygranicznego. Zauważalna jest popra-
wa w stosunkach gospodarczych – w ciągu czterech lat obroty 
zwiększyły się trzykrotnie, a mogą być o wiele większe. Jest 
propozycja, żeby w przyszłym roku zorganizować w Hajnówce 
kolejne forum gospodarcze. 

W sprawie zmian w Planie Przestrzennego Zagospodarowa-
nia zasięgane są opinie wszystkich zainteresowanych instytucji, 
potrwają one do połowy przyszłego roku. 

Spotkania Związku Gmin odbywają się regularnie co kwar-
tał; to dotyczyło dotacji z NFOŚ na pomoc techniczną. 

Ocena wyników ekonomicznych spółek gminy miejskiej. 
Wskaźniki rzeczowe PEC 

Wyszczególnienie Jednost
ka 

miary 

Stan i 
wykonanie 
(2007 rok) 

Produkcja ciepła GJ 46 000 
Zakup ciepła GJ 188 763 
Zapotrzebowanie mocy MW 35,000 
Moc źródeł ciepła ogółem MW 6,72 
Ilość kotłowni szt. 2 
Ilość węzłów grupowych szt. 16 
Ilość węzłów 
indywidualnych 

szt. 19 

Długość sieci 
ciepłowniczych (WP) 
W tym: preizolowane 

m. b. 
m. b. 

7 510 
6 108 

Długość sieci i instalacji 
odbiorczych 
zewnętrznych 

 
 m. b. 

 
5 889 

Zużycie węgla T 2 716 
Zużycie oleju opałowego T 202.4 
Zatrudnienie osób 38 

Informacja o wynikach ekonomicznych spółek Gminy 
Miejskiej Hajnówka 

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w 
Hajnówce utworzono uchwałą  Rady Miejskiej 30.12.1991 
roku na bazie majątku przejętego po Zakładzie Energetyki 
Cieplnej w Białymstoku. Spółka wytwarza ciepło w 1 kotłowni 
olejowej o mocy cieplnej 1,15 MW i 1 kotłowni miałowej o 
mocy 5,57 MW. Zarządza siecią rozdzielczą preizolowaną i 
siecią wybudowaną wg starej technologii oraz instalacją od-
biorczą zewnętrzną i przyłączami do 192 obiektów. Głównymi 
odbiorcami ciepła jest Spółdzielnia Mieszkaniowa – 68 % oraz 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 19 %. Ponadto obsługi-
wanych jest ponad 70 innych podmiotów. 

Inwestycje realizowane w 2008 roku: 
Budowa sieci cieplnej dwuprzewodowej o parametrach 

130/70oC, od kotłowni „Mazury” przy ul. Małej 22 do 
budynków przy ul. Warszawskiej o łącznej długości 780,5 mb. 
Koszt inwestycji – 163 000 zł. 

Budowa sieci cieplnej dwuprzewodowej o parametrach 
130/70oC, od ciepłowni „Rindipol” do budynków os. 
„Podlasie” o łącznej długości 1645 mb. Koszt inwestycji – 
1.200.000 zł. 

Inwestycje do realizacji w 2009 roku: 
Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej, do byłego szpi-

tala zakaźnego o długości 350 m b. i mocy przesyłowej 350 
kW. Budowa umożliwi likwidacj ę niskiej emisji z kotłowni 
lokalnej i wzrost obciążenia ciepłociągu „Rindipol – Szpital”. 
Koszt budowy – 150 000 zł. 

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej od budynku przy 
ul. Lipowej 186 do Szpitala o łącznej długości 380 mb. Budo-
wa obejmie również dostawę dwufunkcyjnego węzła cieplnego 
o mocy 1,5 MW. Przyłączenie „Szpitala” do sieci cieplnej, 
umożliwi rezygnację z opalania olejem w/w obiektu. Koszt 
budowy – 350 000 zł. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o. w 
Hajnówce utworzono uchwałą Rady Miejskiej w Hajnówce z 
dnia 28.10.1994 roku, które przejęło działalność następujących 
zakładów: byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, Oczyszczania Miasta, Drogowy i Zakład Gazu. 

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w dwóch dziedzinach: 
1. Szeroko pojętą działalność w zakresie usług komunalnych 

takich jak: zbiórka i wywóz nieczystości stałych z gospodarstw 
indywidualnych oraz z jednostek gospodarczych, wywóz nie-
czystości płynnych z gospodarstw indywidualnych i jednostek 
gospodarczych, zimowe utrzymanie ulic miejskich i ciągów 
pieszych i placów (odśnieżanie i likwidowanie śliskości, za-
miatanie ulic miejskich i placów, inne prace zlecane przez 
osoby indywidualne lub prawne). 

2. Prace budowlane takie jak: termomodernizacja i remonty 
budynków i budowli, układanie kostki brukowej, remonty ulic 
miejskich. 

Działalność z roku na rok jest rozszerzana w związku z czym 
niezbędne są zakupy sprzętu technicznego oraz modernizacja 
zaplecza: zakupiono samochód ciężarowy MAN 17-232, łado-
warkę „KOMATSU" typ WA 470-3H z kołami metalowymi, 
wyremontowano we własnym zakresie samochód bramowy do 
wywozu kontenerów, na terenie Spółki przy ul. Łowczej 4 
otwarto sklep z materiałami budowlanymi, zakupiono pojemni-
ki MGB -2401 szt., 20; MGB- 660 szt. 20; MGB-1100 szt.55 
oraz kontenery KP-7 szt. 12, zakupiono nowoczesną kopiarkę 
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„CANON" typ IR-2270, zakupiono nową centralę telefoniczną 
typ PMS-08, wykonano parking dla klientów Przedsiębiorstwa. 

Działania planowane: zakup pojemników do selektywnej 
zbiórki odpadów, zakup samochodu śmieciarki ze zgniotem do 
zbiórki odpadów z pojemników, zakup samochodu typu „ha-
kowiec" oraz przyczepy do transportu odpadów komunalnych, 
zakup prasy stacjonarnej do odpadów komunalnych, zakup 
samochodu osobowo – dostawczego, zakup kontenerów KP-7 i 
KP – 32, wykonanie we własnym zakresie 4 kontenerów KP-7 
odkrytych, zakup przyczepy platformy. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. 
w Hajnówce utworzono uchwałą  Rady Miejskiej w Hajnówce 
z dnia 28.10.1994 roku. Spółka dysponuje majątkiem przeję-
tym po Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, w tym Stacją 
Uzdatniania Wody i studniami głębinowymi oraz miejską 
oczyszczalnią ścieków. Długość sieci wodociągowej wynosi 
133,0 km. w tym przyłącza domowe 57,30 km. Długość sieci 
kanalizacyjnej - 130,0 km. w tym przyłącza domowe 59,7 km. 
Z sieci wodociągowej korzysta 21 754 osób, w tym zawarto 
indywidualnych umów 3800. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 
15044 osób, w tym zawarto 2628 umów. Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Hajnówce sprawu-
je również nadzór na stanem technicznym 10 studni awaryj-
nych zlokalizowanych na terenie miasta. 

Inwestycje własne zrealizowane w 2008 roku. 
Kanalizacja sanitarna (łącznie 1298 m) w ulicach: Lipowa - 

206 m, Oceaniczna – 102 m, Kolejowa - 140 m, Armii Krajo-
wej i Park Miejski - 190 m, Topolowa - 195 m, J.  Krasickiego 
i Białostocka - 300 m, Wrzosowa - 65 m, Partyzancka - 100 m. 

Wodociąg (łącznie 1476 m) w ulicach: 11 Listopada, dr T. 
Rakowieckiego i Armii Krajowej - 771 m, E. Orzeszkowej - 
230 m, Topolowa - 195 m, remont rurociągu wody surowej ze 
studni SW4 - 280 m. 

Ponadto Spółka wykonała kilkanaście zadań na terenie po-
wiatu hajnowskiego zleconych przez inne podmioty. 

W bieżącym roku Firma złożyła wniosek do Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi prioryte-
towej "Gospodarka wodno – ściekowa" o dofinansowanie 
projektu p. n. " Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno - 
ściekowej na terenie miasta Hajnówka - etap I". Koszt całkowi-
ty projektu to ok. 7 mln złotych. W zakres projektu wchodzą: 

A. Modernizacja oczyszczalni ścieków  - I etap. 
B. Budowa kanalizacji sanitarnej - I etap. 
C. Modernizacja stacji uzdatniania wody - II etap. 
Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji Spółka z o. o. w 

Hajnówce powstało w wyniku przekształcenia Terenowego 
Zespołu Usług Projektowych w Hajnówce uchwałą Rady Miej-
skiej w Hajnówce z dnia 30.12.1998 roku. 

Spółka zatrudnia 2 osoby na pełnym etacie oraz 29 projektantów 
na umowy o dzieło. W 2008 roku wykonano projekty: gospodarka 
indywidualna -118 umów, w tym: budynki mieszkalne - 80 umów,  
gospodarcze  i inne - 38 umów; gospodarka uspołeczniona: opra-
cowania różne - 34 umowy, w tym do realizacji w bieżącym roku 
pozostało 6 umów na łączną kwotę 256 tys. złotych netto. 

Ponadto Biuro przeprowadziło 1 szkolenie z udziałem Powiato-
wego Inspektora Nadzoru Budowlanego projektantom w zakresie 
przepisów Prawa Budowlanego oraz udzielało porad fachowych 
budującym się i projektantom. 

Radny Dzik: - Na os. Mazury został zdemontowany komin – 
czy kotłownia funkcjonuje? Czy prowadzi się analizę wpływu 
termomodernizacji na wielkość poboru ciepła? Czy zachęca się 

prywatnych odbiorców do przyłączania do sieci ciepłowniczej? 
W ilu budynkach PUK wykonało prace termomodernizacyjne? 

Radna Chaniło: - Czy Telewizja Kablowa obejmie zasięgiem 
całe miasto? (Pytanie do przedstawiciela BPiOI). 

Radna Masajło: - W jaki sposób ustala się ceny za ciepło? 
Jak przedstawia się majątek PEC i Rindipolu? Czy w związku z 
zamknięciem kotłowni zwiększy się cena za ciepło? Płukanie 
sieci należy rozpoczynać po 23.00, a nie po 21.00. 

Radny Wiatrowski: - Jakie są plany PEC – u w nawiązaniu 
do likwidacji kotłowni? 

Radny Bołtromiuk: - Czy ceny wody i ścieków mają wpływ na 
straty spółki? 

Radny Tomaszuk: - Proszę o więcej informacji na temat pro-
jektu PWiK i szans na jego akceptację. 

Radna Dymińska: - 4/5 ciepła to są zakupy od Rindipolu – 
może taniej byłoby bez korzystania z pośrednictwa PEC – u? 
Skąd wzięły się tak duże niedopłaty za ciepło u mieszkańców 
Spółdzielni? 

Ryszard Blecharz, prezes PEC: - Okazało się, że komin jest 
skorodowany, więc rozebraliśmy go i budujemy nowy – jest już 
pierwszy człon, a do końca roku wybudujemy cały. Kotłownia 
pracuje normalnie. Faktem jest, że w Hajnówce dociepla się 
coraz więcej budynków; zgłaszane zapotrzebowanie na ciepło 
jest w tym sezonie mniejsze o ok. 32 – 33%. Jakie będzie fak-
tyczne zużycie ciepła trudno w tej chwili określić, natomiast 
ciepły październik sprawił, że było ono rzeczywiście niewielkie. 
Mimo postępującego ocieplania budynków sprzedaż ciepła w 
2007 roku była w jednostkach ciepła o 5% większa niż w roku 
2006. Staramy się pozyskiwać nowych odbiorców, podłączamy 
domy jednorodzinne i nowe obiekty. Majątek PEC – u wynosi 
obecnie 5.787.000 zł netto. Składają się na to: grunty, budynki, 
budowle (sieci cieplne), węzły cieplne. Ceny na ciepło są za-
twierdzane na podstawie złożonych wniosków taryfowych. 
Ceny Rindipolu zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki Ciepl-
nej w Gdańsku, a nasze – w Lublinie. Likwidacji kotłowni do-
konaliśmy na wniosek radnych i zgodnie z wolą mieszkańców, 
a chodziło o pozbycie się dolegliwości, jakie powodowały. 
Zostały nam dwie kotłownie: miałowa na Mazurach i olejowa 
na Podlasiu. Kotłownia olejowa zostanie zlikwidowana, po-
nieważ produkowane w niej ciepło jest o 40 – 50% droższe niż 
w kotłowni miałowej. Mieszkańcy Podlasia wnioskowali, żeby 
podłączyć ich z kotłownią Rindipolu i takie działania są pro-
wadzone. Obecnie jest standardem, że miasta wielkości Haj-
nówki są ogrzewane z jednej kotłowni i nie jest to powodem 
zwyżki cen. Trudno mi powiedzieć, skąd wzięły się niedopłaty, 
należałoby zapytać o to prezesa SM; wiem, że są też i nadpłaty. 
Mogły one być wynikiem podwyżek cen przez Rindipol i PEC 
nie połączonych z podwyżką przedpłat przez SM. 

Radny Saczko: - Dlaczego Rindipol w piśmie o wydanie de-
cyzji do UREC w Gdańsku określa siebie jako właściciela 
sieci? 

R. Blecharz: - Rindipol jest właścicielem sieci do trzech 
punktów pomiarowych, a od tych punktów sieci przesyłowe są 
naszą własnością. Wszystko, co jest związane z funkcjonowa-
niem sieci stanowi nasze koszty i jest wliczone do ceny ciepła. 

Jerzy Aleksiejuk, prezes PWiK: -  Dotychczas płukania za-
czynaliśmy o 22.30, będziemy zaczynali o 23.00. Jeżeli wykonu-
jemy prace w drogach gruntowych, to przez 12 miesięcy stara-
my się o nie dbać, przy nawierzchniach asfaltowych decyzje 
podejmuje zarządca drogi. Strata przedsiębiorstwa wynika z 
działań inwestycyjnych na terenie powiatu, gdzie są zaangażo-
wane poważne środki, a prace te nie zostały jeszcze zafakturo-
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wane. Projekt składamy po raz drugi, termin składania upływa 
4 grudnia. 

Radna Dymińska: Ulica Orzeszkowej nie została doprowa-
dzona do porządku. 

Radny Popow: - Kiedy kanalizacja sanitarna nie będzie stwa-
rzała problemów mieszkańcom ul. 11 Listopada? 

J. Aleksiejuk: - Prace były prowadzone w chodniku, a firma 
nie miała wystarczającej ilości płytek – teraz je mamy i za-
czniemy porządkować ulicę. W ul. 11 Listopada nastąpił roz-
dział kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ale nie została wybu-
dowana kanalizacja deszczowa i stąd te problemy. 

Jarosław Kot, prezes PUK: - W 2007 r. wykonaliśmy termo-
modernizację 4 bloków, w 2008 – 30. PUK nie przewiduje 
podwyżki cen w związku z zamknięciem składowiska, chyba że 
wzrośnie stawka za składowanie odpadów. W ubiegłym tygo-
dniu zgłosiliśmy pole składowe do odbioru. Segregowanych 
jest ok. 500 ton śmieci. 

Radna Chaniło: - Ilu mieszkańców nie ma pojemników na od-
pady? 

J. Kot: - Około 2.000 właścicieli posesji nie ma podpisanych 
umów. Odwiedzaliśmy posesje, przeprowadzaliśmy rozmowy, 
skutek był znikomy. 

Andrzej Patejuk, prezes BPiOI: - Biuro Projektów nie ma nic 
wspólnego z inwestycjami Telewizji Kablowej. 

Rozpatrzenie skargi mieszkańców Hajnówki. 
Podlaski Urząd Wojewódzki przesłał do Rady Miasta skargę 

mieszkańców Hajnówki w celu rozpatrzenia i załatwienia z 
adnotacją: O sposobie załatwienia skargi proszę poinformować 
zainteresowanych oraz tutejszy Wydział Kontroli i Nadzoru w 
terminie ustawowym. Skargę podpisało 58 mieszkańców Haj-
nówki głównie z ulic: Kochanowskiego, Słowackiego i Mic-
kiewicza. 

Mieszkańcy miasta  w skardze zarzucili – „ zgłaszamy protest 
przeciwko lokalizacji schroniska dla zwierząt na terenie 
miejskiej oczyszczalni ścieków. Schronisko to jest niezgodne z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
Hajnówka dla Obszaru 2 „Hajnówka – Południe”. Na obszarze 
tym, oznaczonym na planie symbolem 2.1 K, zakazuje się 
lokalizacji zabudowy niezwiązanej z funkcjonowaniem 
oczyszczalni, zaś wyżej wymienione schronisko nie należy do 
obiektów związanych z oczyszczalnią. W ostatnim czasie 
rozpoczęto prace nad zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, aby zalegalizować już 
istniejące schronisko, co wydaje nam się niezgodne z prawem. 
Lokalizacja schroniska najpierw powinna zostać ujęta w planie, 
uwzględnione opinie okolicznych mieszkańców, ich prawa, a 
następnie zrealizowana zgodnie z zapisami w planie 
zagospodarowania. Teraz nikt nie uwzględni postulatów 
mieszkańców gdyż schronisko funkcjonuje już ponad rok. 
Zmiany planu zagospodarowania mają na celu zalegalizowanie 
samowoli budowlanej, oraz nieprawidłowości w przekazaniu 
gruntów pod schronisko przez władze. W schronisku 
przewidzianym na 70-80 psów przebywa w tej chwili 150 
zwierząt. Brak jest właściwych boksów, psy są przywiązane 
łańcuchami do bud. Psy są głodne, ujadają i wyją całymi 
dniami i nocami. W nocy nie można spać, w dzień nie sposób 
wyjść do ogródka. Ludzie pracują, uczą się, chcą normalnie 
funkcjonować, jednak w sąsiedztwie schroniska, szczególnie 
tak nieudolnie prowadzonego, jest to niemożliwe. Brakuje 
jakichkolwiek zabezpieczeń zmniejszających hałas. Schronisko 
jest ogrodzone, i to od niedawna, tylko siatką, a to na pewno 
nie zmniejszy hałasu. Dodatkowo ukształtowanie  terenu, las i 

wysoki nasyp kolejowy wzmaga w znacznym stopniu poziom 
hałasu docierający do osiedli mieszkalnych. W grudniu 2007 r. 
o wszystkich tych nieprawidłowościach poinformowaliśmy 
Burmistrza Miasta Hajnówki. Mimo zapewnień ze strony 
władz miasta  nie zrobiono nic aby zmniejszyć uciążliwości . 
Oczekujemy zmiany lokalizacji  schroniska i przeniesienie go  
na miejsce, którego funkcja nie wyklucza tej lokalizacji i gdzie 
nie będzie uciążliwe dla okolicznych mieszkańców”. 

 Przewodniczący Rady Miasta poinformował skarżących o 
terminie i miejscu  rozpatrzenia skargi. 

Odpowiedzi w tej sprawie Radzie Miasta  udzielił zastępca 
burmistrza  Bazyl Stepaniuk pismem z dnia 2008-11.13.   

„Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt  zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 
oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. 
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o ich 
dalszym losie odbywa się na podstawie uchwały rady gminy. 
Rada Miasta Hajnówka podjęła stosowne rozstrzygnięcie w 
2001 roku. Art.11 ust.4 cyt. ustawy wskazuje możliwość 
realizacji tego zadania we współpracy z organizacjami 
społecznymi, których zadaniem statutowym jest ochrona 
zwierząt. Ponieważ porozumienie zawarte w 2001 roku z 
Miastem Białystok, dotyczące odłowu bezdomnych psów i 
przyjmowanie ich do białostockiego schroniska, ze względu na 
przepełnienie zostało zawieszone do odwołania, nawiązano 
współpracę ze stowarzyszeniem działającym na terenie 
Hajnówki i zajmującym się opieką nad bezdomnymi 
zwierzętami. Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt 
"CIAPEK" jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w 
Białymstoku. Stowarzyszenie to rozpoczęło organizację opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami. W dniu 05.04.2007 r. zostało 
zawarte porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta 
Hajnówka a Hajnowskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt 
"CIAPEK" o wzajemnej współpracy w zakresie sprawowania 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Gmina Miejska 
Hajnówka przekazała Stowarzyszeniu teren o powierzchni 1 
ha, wydzielony z działki o numerze geod. 2680/20, położonej 
w Hajnówce przy ul. Słowackiego, z przeznaczeniem na 
organizację schroniska i tymczasowego punktu zatrzymań. 
Stowarzyszenie ze swej strony zobowiązało się do utrzymania 
przekazanej działki we właściwym stanie sanitarnym, 
higienicznym i porządkowym, karmienia psów 
przetrzymywanych w przytulisku, odławiania bezdomnych 
zwierząt z terenu miasta oraz organizacji opieki nad 
zwierzętami. Wyznaczony teren jest jedyną lokalizacją 
spełniającą warunek odległości tego typu obiektu od siedzib 
ludzkich. Schronisko zlokalizowane jest w znacznej odległości 
od siedzib ludzkich, przekraczającej kilkakrotnie określoną w 
przepisach odległość 200 m. Od domów mieszkalnych 
oddzielone jest nasypem kolejowym z jednej stron, a terenem 
silnie porośniętym samosiewem z drugiej. Teren nie graniczy 
bezpośrednio z obszarem Natura 2000. W związku z 
przystąpieniem Gminy Miejskiej Hajnówka do  sporządzania 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Hajnówka, zgłoszono wniosek o 
przeznaczenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych 
zwierząt oraz innych usług związanych z opieką nad 
zwierzętami terenu wydzielonego z działki o numerze 
geodezyjnym 2680 /20, położonej w obrębie 5-Hajnówka. W 
chwili obecnej prowadzone są prace nad zmianą studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Hajnówka oraz zmianą planu zagospodarowania 
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przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 2 "Hajnówka 
Południe". Formalności związane z uchwaleniem zmian 
przewiduje się zakończyć do połowy 2009 roku. W celu 
zmniejszenia uciążliwości spowodowanych hałasem, teren 
schroniska jest ogrodzony siatką, na której zamocowana jest 
czarna, nieprzezroczysta folia, wytłumiająca odgłosy. Teren 
schroniska zamykany jest w ciągu dnia i nocy. Psy przebywają 
w boksach z dużymi wybiegami a niewielka ilość przebywa w 
budach wolnostojących w oczekiwaniu na zakończenie 
budowy. Nie ma psów biegających luzem. W założeniach 
maksymalna ilość psów przebywających na terenie schroniska 
wynosi 200 sztuk. Zgodnie z informacją uzyskaną w 
Stowarzyszeniu, na dzień dzisiejszy w schronisku przebywa 
140 psów. Każdego dnia pracownicy na schronisku od godziny 
7 rano rozpoczynają przygotowywanie posiłków dla psów i w 
okolicy godziny 11-12 rozpoczyna się ich karmienie. Zwierzęta 
mają zapewnioną opiekę weterynaryjną ( m. in. wszystkie 
przebywające tam psy są szczepione przeciwko wściekliźnie 
oraz odrobaczane). Zwierzęta oddawane do adopcji poddawane 
są sterylizacji. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce 
decyzją nadał schronisku weterynaryjny numer identyfikacyjny 
20053401 oraz prowadzi bieżące kontrole”. 

Konieczność rozwiązania problemu  z umieszczeniem 
bezdomnych zwierząt wynika z faktów pogryzienia przez psy 
mieszkańców Hajnówki, które finał swój  znalazły w sądzie  i 
w związku z tym należało podjąć natychmiastowe decyzje 
dotyczące utworzenia przytuliska .  

Z informacji zastępcy burmistrza wynika, że  przedsięwzięcie  
lokalizacji schroniska dla zwierząt w aktualnie obowiązujących 
przepisach prawnych nie mieści się  w kategorii przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko z uwagi na 
liczbę psów aktualnie przebywających w przytulisku jak i 
przewidywanych w przyszłości. Ta liczba mieści się  w liczbie 
granicznej określonej dla tego rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia  do sporządzenia raportu oddziaływania na 
środowisko. Ponadto teren na którym przebywają zwierzęta 
jest zlokalizowany w znacznie większej odległości od siedzib 
ludzkich niż przewiduje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 
szczegółowych  wymagań  weterynaryjnych dla prowadzenia 
schronisk dla zwierząt  który mówi  o lokalizacji schroniska  w 
miejscu oddalonym co najmniej 150 metrów  od siedzib 
ludzkich , obiektów użyteczności publicznej oraz zakładów. 

Budzić może wątpliwość braku ujęcia schroniska w 
miejscowym planie zagospodarowania miasta Hajnówka 
Obszar 2 – Hajnówka Południe, ale z wyjaśnień zastępcy 
burmistrza wynika, że są prowadzone prace nad zmianą 
studium uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego i zmianą planu zagospodarowania 
przestrzennego m. Hajnówka Obszar 2 Hajnówka - Południe  
uwzględniające przeznaczenie terenu o numerze  geodezyjnym 
2680/20 obręb 5 na prowadzenie schroniska  dla bezdomnych 
zwierząt oraz innych usług związanych z opieką nad 
bezdomnymi zwierzętami .  

Z uwagi na wpłynięcie skargi mieszkańców miasta 
zarzucających znaczną uciążliwość a w szczególności hałas ze 
schroniska należałoby rozważyć możliwość podjęcia działań 
zmniejszających emisję hałasu . 

W związku z zebranym materiałem Rada Miasta Hajnówka 
rozpatrując skargę, a w szczególności biorąc pod uwagę  uwagi 

mieszkańców, realizację zadań własnych gminy, bezpieczeń-
stwo na terenie miasta, obowiązujące przepisy prawne w tym 
zakresie   postanowiła zlecić Burmistrzowi Miasta Hajnówka 
zwiększenie nadzoru nad realizacją porozumienia z dnia 
05.04.2007 r.  w części dotyczącej przyjętych na siebie obo-
wiązków przez Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt 
„Ciapek” i wykonywanie przez nie opieki nad przebywającymi 
zwierzętami w okresie nocnym przez prowadzenie okresowych 
kontroli oraz rozważenie możliwości zmniejszenia uciążliwo-
ści prowadzonego  przytuliska dla zwierząt poprzez zainstalo-
wanie urządzeń wyciszających.  

Radna Dymińska: - Uważam, że powinniśmy odnieść się do 
skargi i dlatego wnioskuję, aby skargę uznać za zasadną lub 
niezasadną. 

Radna Masajło: - Dobrze, że schronisko powstało, należy 
zrobić wszystko, żeby zmniejszyć jego uciążliwość. 

Radny Rakowicz: - Wnioskuję o przyznanie racji mieszkań-
com w punkcie niezgodności lokalizacji schroniska z Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego; należy zobowiązać burmi-
strza do szczegółowej kontroli jego funkcjonowania. 

Podjęte działania znacznie ograniczyły liczbę bezpańskich 
psów. Chodzi o to, żeby zminimalizować uciążliwości wynika-
jące z funkcjonowania schroniska. 

Radna Dymińska: - Wycofuję swój wniosek, ponieważ wnio-
sek radnego Rakowicza jest bardziej precyzyjny. 

Radny Tomaszuk: - Jeżeli zlecamy coś burmistrzowi to pa-
miętajmy, że musi to wypełnić. 

Radny Popow: - Uważajmy, żeby nie zniechęcić do działalno-
ści zaangażowanych w nią osób. 

Radna Chaniło: - W jakim konkretnie terminie nastąpiłoby 
wykonanie wyciszenie schroniska? 

Radny Bołtromiuk: - Ostrożnie z tymi ekranami, bo to może 
być niewykonalne. 

Radny Ostapczuk: - To my podjęliśmy tę decyzję; zaistniał 
fakt wyższej konieczności – kto mógł przewidzieć, że psy prze-
staną być odławiane. 

Radny Markiewicz: - Skarga jest skierowana przeciw lokali-
zacji, więc uznając ją będziemy musieli zmienić lokalizację. 

Burmistrz: - Krótka jest nasza pamięć, zapomnieliśmy, jak 
prawie na każdej sesji mówiliśmy o wałęsających się psach. 
Schronisko spełniające wszystkie ustawowe wymogi to inwesty-
cja rzędu kilku milionów zł z rocznymi kosztami porównywal-
nymi do utrzymania przedszkola. Dziękujmy członkom Stowa-
rzyszenia, że chcieli zająć się naszym problemem, pomagają im 
nasi pracownicy i osadzeni. Szukajmy rozwiązań zmniejszają-
cych uciążliwość. Sprawę badał Wojewódzki Inspektorat Nad-
zoru Budowlanego i dopatrzył się jednej nieprawidłowości - w 
budynku, gdzie przygotowuje się posiłki zwierzętom. Nie mia-
łem żadnych wątpliwości, czy przyjąć propozycję Stowarzysze-
nia i gdybym miał dziś podejmować decyzję, byłaby ona taka 
sama. 

Na tym przewodniczący L. Kulwanowski zakończył dysku-
sję. 

Za wnioskiem radnego Rakowicza głosowało sześciu rad-
nych, dwunastu było przeciw, jeden radny wstrzymał się od 
głosu. 

Uchwałę powzięto trzynastoma głosami za, przy sześciu 
przeciwnych. 

Do projektu uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych 
Komisja Spraw Społecznych zgłosiła wniosek o zmniejszenie 
stawki podatku od garaży i budynków gospodarczych emery-
tom. 
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Eugenia Ostapczuk, radca prawny: - Rada nie może wprowa-
dzać ulg podatkowych wybranej grupie mieszkańców. 

Radny Łabędzki: - Kierowaliśmy się przypadkiem występują-
cym w gminie Narewka. Dlaczego stawka podatku za prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych została zmniejszona z proponowanych 3,84 
zł do 3,30 zł? 

Burmistrz: - Po konsultacjach zaproponowałem zmniejszenie 
stawki głównie ze względu na SPZOZ, ponieważ szpital ma 
bardzo dużą powierzchnię ( 2 600 m2). 

Uchwałę powzięto trzynastoma głosami przy trzech przeciw-
nych i trzech wstrzymujących się, a uchwałę o wysokości sta-
wek podatku od środków transportowych szesnastoma głosami 
przy trzech wstrzymujących się. 

    Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na 
terenie Miasta Hajnówka. 

Od gruntów: 
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków – 0,69 zł od 1 m² powierzchni; 

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych  –  3,90 zł od 1 ha powierzchni; 

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,22 zł od 1 m² powierzchni; 

Od budynków lub ich części: 
- mieszkalnych – 0,57 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 17,50 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej; 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,24 zł 
od 1 m² powierzchni użytkowej; 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,30 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej; 

pozostałych, związanych funkcjonalnie z budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, oraz garaży wolnostojących i 
zespołów garażowych – 4,58 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej; 

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego, innych niż wymienione w lit. e -  6,62 zł 
od 1 m² powierzchni użytkowej; 

od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7. 

Uchwały: w sprawie ustalenia opłaty targowej i zmieniającą 
uchwałę o uprawnieniach określonych grup osób do bezpłat-
nych i ulgowych przejazdów powzięto jednogłośnie. 

Wolne wnioski. 
Radny Rakowicz: - Do tej pory nie otrzymałem tekstu poro-

zumienia ze Stowarzyszeniem „Ciapek”. 
Radny Wiatrowski: - Uważam, że w schronisku powinny 

przebywać te same osoby. Chórzyści z I LO mają znaczące 
osiągnięcia, ale i kłopoty ze sfinansowaniem wyjazdu na kon-
kurs. 

Radny Łabędzki: - Inspektor WIOŚ mówił o możliwym zagro-
żeniu pyłem rozproszonym. Czy spalarnia odpadów niebez-
piecznych ma już stosowne zezwolenia? Jest coś takiego jak 

protokół dyplomatyczny, tymczasem poseł składał kwiaty po 
przedstawicielu gminy. 

Radna Chaniło: - W Hajnówce wzrośnie bezrobocie, ok. 200 
osób zostanie zwolnionych. Jakie mają szanse na znalezienie 
pracy? 

Radny Popow: - Czy miasto jest przygotowane do zimy? 
Radny Dzik: - Chodnik w ul. 3 Maja na odcinku od Lipowej 

do Sportowej jest w bardzo złym stanie. 
Anna Birycka, przew. RO Placówka: - Przy ul. Białostockiej 

naprzeciwko sklepu PSS należy ustawić wiatę na przystanku 
MZK. 

Zenobiusz Golonko: - Chciałem swego czasu wybudować za-
kład produkcji uszczelek – urzędnicy i sąsiedzi uniemożliwili mi 
to. Mieszkam w pobliżu wysypiska, więc pewne rzeczy obser-
wuję. Śmietnisko działa nadal, dziś brama była otwarta przez 2 
godz., przebywało tam 10 samochodów, paliło się ognisko, co 
dokumentuje wykonane przeze mnie zdjęcie. Droga została 
rozjeżdżona i kiedy wracam z Warszawy brudzę samochód na 
ostatnich 200 metrach. Na polu składowym została położona 
folia, wykopana ogromna studnia, a nic się w niej nie zbiera. 
Gdyby folia nie przepuszczała wody, to tam powinno być jezio-
ro, albo studnia powinna być pełna. Na koniec chciałbym po-
wiedzieć o pewnej sprawie: gdybyśmy rzeczy wykonane z pla-
stiku przerobili w wytłaczarce – a sądzę, że nawet Hamech 
mógłby ją wykonać – to przy kilkuosobowej obsłudze mogliby-
śmy produkować żerdzie do grodzenia pastwisk, takie, jakie 
widzimy na amerykańskich filmach. Dziękuję i przepraszam za 
zajęcie czasu. 

Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania. 
Bazyl Stepaniuk, z – ca burmistrza: - Odpady komunalne 

przeznaczone do dalszego przerobu mogą być zgodnie z ustawą 
magazynowane przez okres trzech lat. Pole składowe było 
budowane z zachowaniem wszelkich zasad przewidzianych dla 
takich inwestycji. Wspomniana studnia jest to urządzenie do 
wentylacji składowiska. Na wysypisko musiano nawieźć mnó-
stwo piachu, stąd obecność samochodów i rozjeżdżona droga, 
ale zostanie ona naprawiona. 

Burmistrz: - Należy przypomnieć, że w drugim rozdaniu fun-
duszy unijnych mieliśmy zapisane ponad 30 mln euro na pro-
wadzenie gospodarki odpadami w regionie Puszczy Białowie-
skiej – Hajnówka miała przygotowane wszystko od strony pro-
jektów technicznych. Zmienił się rząd i przeznaczone środki 
zostały cofnięte. Nazwa Zakład Pomocniczy ZZO w Dubiażynie 
jest zapisana w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. 
Można założyć, że Dubiażyn zostanie uruchomiony nie wcze-
śniej niż za dziesięć lat, więc musimy najbliższe trzy lata mak-
symalnie wykorzystać. Sortownia będzie na Poryjewie, jedno-
cześnie prowadzona będzie rekultywacja tamtego terenu, a 
pole składowe odpadów przesortowanych mieściłoby się w 
okolicy Górniańskich Łąk, gdzie mamy teren o powierzchni ok. 
12 ha. Za rok 58 gmin województwa podlaskiego będzie miało 
problemy ze składowiskami odpadów. Prezes PUK przeprowa-
dził rozpoznanie i obiecał naprawę drogi do 4 grudnia. W 
Polsce nie ma ani jednej spalarni plazmowej, funkcjonują one 
w Stanach Zjednoczonych.   

Ciąg dalszy na str. 13 
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Kamica żółciowa 
Uważa się, że 50% przypadków kamicy żółciowej nie ma 

żadnych objawów chorobowych. Obecność kamieni żółcio-
wych w pęcherzyku żółciowym powoduje uczucie pełności i 
tępego ucisku w prawym podżebrzu lub nadbrzuszu, nie-
smak, uczucie goryczy w ustach, wzdęcia i rozpieranie. 
Typowym objawem kamicy żółciowej jest pojawienie się 
kolki żółciowej. Charakteryzuje się ona napadem bólowym 
występującym po ciężkostrawnym posiłku, głównie umiej-
scowionym w prawem podżebrzu, promieniującym do pra-
wej łopatki, bólom towarzyszą nudności oraz wymioty tre-
ścią żółciową. Zdarza się, że napady kolki żółciowej, obja-
wiają się bólem w okolicy serca naśladujące bóle wieńcowe. 
Kamica żółciowa może wyzwalać zaburzenia rytmu serca. 

Do przedłużającego się napadu kolki żółciowej dołączają 
podwyższona temperatura ciała, oraz żółtaczka, które są 
efektem narastającego procesu zapalnego lub zablokowania 
odpływu żółci przez kamień w przewodzie żółciowym. Taki 
stan wymaga pilnej interwencji chirurgicznej. W zależności 
od czasu zablokowania przez kamienie ujścia pęcherzyka 
rozwija się wodniak a następnie ropniak pęcherzyka. 

Zablokowanie dróg żółciowych zawsze powoduje silny 
ból, szybkie i znaczne narastanie żółtaczki oraz znaczną 
zwyżkę temperatury. Objawy ostrego zapalania pęcherzyka 
żółciowego czasami są podobne do objawów ostrego zapa-
lenia wyrostka robaczkowego, przedziurawienia wrzodu 
żołądka i dwunastnicy, ostrego zapalenia trzustki, zapalenia 
płuc oraz zapalenia wątroby. Podstawą rozpoznania oprócz 
badań laboratoryjnych i badania lekarskiego jest badanie 
USG. 
 Kamica żółciowa jest to choroba polegająca na obecności 
tzw. złogów w pęcherzyku żółciowym, fizjologicznym 
zbiorniku żółci niezbędnej w trawieniu tłuszczy. Pojawienie 
się kamicy jest następstwem zaburzeń w tzw. litogeniczno-
ści żółci. Żółć jest roztworem, który składa się z trzech 
równych składników: kwasów żółciowych, fosfolipidów i 
cholesterolu. Zaburzenia stężenia przynajmniej jednego ze 
składników powoduje wytrącanie się kamieni żółciowych. 
   
 

Na temat czystości powietrza trzeba przypomnieć, że zlikwi-
dowaliśmy blisko 30 kotłowni osiedlowych; nie jest tajemnicą, 
że w prywatnych kotłowniach spalane są plastiki. Bezrobotni w 
Hajnówce to często osoby z predyspozycją do korzystania z 
opieki społecznej. Jeszcze niedawno ilość ofert pracy przekra-
czała liczbę chętnych do skorzystania z nich, teraz to się zmie-
ni. 

Nie neguję potrzeby wsparcia, ale chór powinien zwrócić się 
o wsparcie do Starostwa. Poseł był bardzo zadowolony z udzia-
łu w uroczystościach i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń. Służby 
odśnieżania już działają. Budowa chodników jest przewidziana 
w przyszłym roku. Sprawę wiaty przekażę do ZKM. Radny 
Rakowicz otrzyma tekst porozumienia.  tt  

O to, jak z niedopłatami było zapytałem prezesa SM, Miro-
sława Mordania: - W blokach są zamontowane liczniki i na 
podstawie ich wskazań pobierane są opłaty za pobór ciepła; 
tylko 20% mieszkańców miało niedopłaty, w 80% wystąpiły 
nadpłaty. 

   Warunki sprzyjaj ące powstaniu kamieni żółciowych: 
najczęściej chorują kobiety - estrogeny sterują czynnością 
przewodów żółciowych; 
osoby odżywiające się nieregularnie - okresy głodzenia 
powodują nadmiar kwasów żółciowych; 
kobiety w ciąży - zaburzenia hormonalne; 
osoby otyłe - nadmiar cholesterolu.  

Powikłania kamicy żółciowej:  
ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego - gwałtownie 

kurczący się pęcherzyk żółciowy w trakcie spożywania 
soczystego posiłku zostaje zablokowany przez obecny w 
nim kamień, powodując niedokrwienie i zapalenie;  
żółtaczka mechaniczna - złogi przedostają się do głów-

nych dróg żółciowych i blokują odpływ z nich żółci; 
ostre zapalenie trzustki - kamienie blokują nie tylko dro-

gi żółciowe, ale również trzustkowe powodując samotra-
wienie trzustki (jest to bardzo groźne powikłanie kamicy);  

długotrwałe przebywanie kamieni w pęcherzyku mogą 
powodować powstanie nowotworu pęcherzyka żółciowego. 

 Jedyną skuteczną metodą leczenia kamicy pęcherzyka 
żółciowego jest cholecystektomia. Rozpuszczanie złogów 
za pomocą różnych olei nie sprawdziło się, tzw. rozkrusza-
nie kamieni wysoką energią niestety nie ma racji bytu w 
kamicy żółciowej /zaburzona motoryka pęcherzyka żółcio-
wego/. Cholecystektomia /ogólnie/ jest to usunięcie pęche-
rzyka żółciowego, który zawiera tzw. złogi (albo kamienie 
jak kto woli) w stanach jego przewlekłego lub ostrego zapa-
lenia jako powikłanie kamicy pęcherzyka żółciowego. Ak-
tualnie operuje się laparoskopowo przewlekłe i ostre zapa-
lenia pęcherzyka żółciowego. W cholecystektomii laparo-
skopowej wykonuje się trzy ewentualnie cztery nacięcia w 
powłokach jamy brzusznej szer. ok. 1cm do 2 cm. Jedne 
zasadnicze nacięcie w okolicy pępka służy do wprowadze-
nia kamery, a w końcowym etapie do usunięcia pęcherzyka. 
Kolejne, zwykle mniejsze nacięcia służą do wprowadzenia 
mikronarzędzi, przy pomocy których wykonuje się zabieg 
lub osłania się sąsiednie narządy. Jest to proste ponieważ 
obraz w jamie brzusznej jest powiększony. W metodzie 
laparoskopowej można wykonać cholangiografię śródopera-
cyjną, czyli wykonać prześwietlenie dróg żółciowych.  

Przeciwwskazania: obecnie nie ma przeciwwskazań. 
Wskazania: starszy wiek czy otyłość jest wskazaniem 

pierwszoplanowym, kiedyś było względnym przeciwwska-
zaniem. 

Obecnie uważa się, że pacjent starszy czy otyły ma 
mniej powikłań po operacji laparoskopowej niż po operacji 
tradycyjnej. Zdecydowanie rzadziej występują zapalenia 
płuc, czy tzw. rozejście się rany pooperacyjnej /wymagające 
powtórnego szycia i przedłużonego pobytu w szpitalu/. 
Pacjent po operacji laparoskopowej zdecydowanie szybciej 
wychodzi ze szpitala /np. 3 dni/ i zdecydowanie szybciej 
powraca do pracy zawodowej - praktycznie po tygodniu. 
  www.popow.com.pl 
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Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki przedstawia 
Wybrane wspomnienia z okresu II wojny światowej 

Część IV – Wyzwolenie 
Włodzimierz Poskrobko 

 
Tak się złożyło, że od roku 1942 aż do wyzwolenia na-

sza rodzina mieszkała w Nowoberezowie, gdzie ojciec 
pracował w Urzędzie Gminy. Codzienne życie na wsi było 
spokojniejsze, rolnicy nie odczuwali tak jak mieszkańcy 
miast kłopotów zaopatrzeniowych, byli bowiem prawie 
samowystarczalni. Władze niemieckie nakładały na rolni-
ków kontyngenty zboża i trzody chlewnej, młodzież wysy-
łano na przymusowe roboty do Niemiec, a gospodarzy 
wyznaczano do pilnowania torów przed sabotażem party-
zantów. Po klęsce pod Stalingradem w lutym 1943 roku 
wojska niemieckie zaczęły wycofywać się na zachód. W 
miarę zbliżania się frontu do Ziemi Hajnowskiej powsta-
wało coraz więcej oddziałów partyzantki sowieckiej, pro-
wadzącej sabotaż na szlakach komunikacyjnych.  

W lipcu 1944 roku Armia Czerwona zbliżała się do 
Hajnówki. Na początku lipca władze niemieckie zarządziły 
wysłanie w okolice Siemianówki po jednej osobie z rodzi-
ny do kopania okopów. Rodzice wyznaczyli mnie do tej 
roboty. Pierwszego dnia wykopaliśmy jedno gniazdo do 
ustawienia karabinu maszynowego, ale już podczas nocle-
gu w stodole zdecydowaliśmy się na ucieczkę. Było nas z 
Nowoberezowa około dziesięciu i po kilku godzinach mar-
szu lasem, ale trzymając się w pobliżu dróg, byliśmy we 
wsi. Oczywiście po powrocie do domu przez pewien czas 
musiałem się ukrywać, ale nie trwało to długo. 

W połowie lipca do wsi znienacka wjechały pancerne 
wojska SS w liczbie około 100 pojazdów, z czego połowę 
stanowiły czołgi, a wśród nich kilka dużych czołgów typu 
Tygrys. Na każdy podwórzu ustawiono po jednym czołgu z 
lufami skierowanymi w kierunku Hajnówki. Niemieccy 
żołnierze radzili mieszkańcom opuścić zabudowania i udać 
się do pobliskich kolonii, ponieważ Nowoberezowo praw-
dopodobnie spłonie w czasie walki. Mimo tego, że znajdo-
wali się w odwrocie żołnierze niemieccy nosili się schlud-
nie, a ich pierwszą czynnością podczas postoju było gole-
nie. 

 Następnego dnia doszło do wymiany ognia między 
czołgami i rosyjską artylerią. W tym czasie przebywałem 
na kolonii w pobliżu wsi Wygoda przy drodze z Hajnówki 
do Nowoberezowa. W pewnej chwili przed zabudowaniami 
zatrzymał się duży niemiecki czołg Tygrys. Wyszło z niego 
trzech niemieckich czołgistów w czarnych beretach i we-
szli do domu niosąc butelkę francuskiego wina. Jeden z 
Niemców łamaną polszczyzną kazał gospodyni usmażyć 
jajecznicę, gdyż od prawie dwóch dni nic nie jedli, będąc w 
ciągłej ucieczce po przełamaniu okrążenia w okolicach 
Mińska. Żołnierze ci byli nieogoleni, co potwierdzało 
prawdziwość ich relacji. Wciąż powtarzali „Hitler kaputt”. 
Poczęstowali winem gospodarzy i po kilku minutach wy-
szli i odjechali, ponieważ radiotelegrafista otrzymał jakąś 

informację. W tym czasie po obu stronach drogi chyłkiem 
wycofywali się niemieccy żołnierze. Przez około 15 minut 
trwała cisza, a następnie usłyszeliśmy rosyjskie słowa: 
”ałło, ałło”. Dwaj sowieccy żołnierze ciągnęli szpulę z 
przewodem telefonicznym, a jeden z nich mówił ciągle do 
słuchawki. Następnie nadeszli tyralierą rosyjscy żołnierze i 
poprosili o mleko. Pół godziny później gościńcem jechały 
furmanki z karabinami maszynowymi, kilka czołgów i 
samochodów z bronią rakietową Katiusza. Umundurowanie 
rosyjskich żołnierzy było nieszczególne, tym bardziej więc 
rzucały się w oczy solidne trzewiki wykonane z żółtej skó-
ry. Mieszkańcy poszeptywali na boku, że pachnie to Ame-
ryką. Później, kiedy kontakty z żołnierzami stały się częst-
sze, częstowali nas czasem konserwami mięsnymi z napi-
sem Świnskaja tuszonka i opatrzonymi amerykańskimi 
znakami. Żołnierze wyjaśniali, że Związek Radziecki wy-
syłał do Stanów Zjednoczonych świnie, a w zamian otrzy-
mywał te konserwy. 

Jako dopełnienie dramatyzmu sytuacji w górze rozegrał 
się bój między dwoma myśliwcami niemieckimi i trzema 
rosyjskimi. Schowaliśmy się w pobliskim kartoflisku; po-
czątkowo leżałem twarzą do ziemi, ale po chwili odwróci-
łem się i obserwowałem powietrzną walkę. Kule gwizdały 
po polu, ponieważ samoloty latały na różnych wysoko-
ściach i wykonywały manewry. Po kilku minutach za jed-
nym z niemieckich samolotów pokazał się dym, samolot 
zaczął spadać i uderzył w ziemię w pobliżu Wygody. Drugi 
samolot niemiecki odleciał w stronę Bielska. 

Po kilku godzinach, kiedy strzelanina ucichła zupełnie, 
pobiegłem z kolegami zobaczyć zestrzelony samolot. Przy 
samolocie było już kilkunastu mieszkańców okolicznych 
wsi, ale ciała pilota nie było. Wokół samolotu leżały roz-
rzucone różnokolorowe pociski zapalające – jeden z mniej-
szych wsunąłem do kieszeni, podobnie zresztą robili i inni. 
Jeden z obecnych nożycami do cięcia metalu zaczął wyci-
nać blachę ze skrzydła samolotu; zapytany, po co to robi 
odpowiedział, że będą z niej ładne grzebienie do włosów. 
Kolejny wyciągnął z samolotu zapasowy spadochron, a na 
pytania, czy zamierza ćwiczyć skoki spadochronowe wyja-
śnił, że  materiał nada się na bluzki kobietom. Po kilku 
dniach wojsko zabrało wrak samolotu, znacznie do tego 
czasu obdarty z blachy.  

Po przejściu frontu na drogach i polach można było 
znaleźć porzucone karabiny, a bardzo dużo było granatów i 
różnego rodzaju nabojów i pocisków. Mimo ostrzeżeń 
niektórzy próbowali majstrować przy tym sprzęcie, co 
często kończyło się trwałym kalectwem. 

Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować, że 
Ziemię Hajnowską wyzwalała od okupacji niemieckiej 65 
Armia pod dowództwem generała Pawła Batowa.   
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Listy do redakcji 

Nawiązując do wspomnieniowych artykułów w Gazecie Hajnowskiej na temat oświaty w latach 1939 – 1941 
chcę przypomnieć o polskim gimnazjum, które mieściło się w budynku po Szkole Zawodowej. 

Pamiętam z tego okresu Panią Profesor Pelagię Poniecką, która uczyła nas matematyki. Szkoła po miesiącu zosta-
ła zamknięta z tego powodu, że uczniowie jednej z klas zerwali ze ściany portret Lenina i podeptali go. 

W październiku przeniosłam się do dziesięciolatki z wykładowym językiem rosyjskim. Do tej szkoły uczęszczały 
dzieci żydowskie i rosyjskie, których ojcowie objęli w Hajnówce różne stanowiska i sprowadzili swoje rodziny ze 
Związku Radzieckiego. 

Po wkroczeniu Niemców do Hajnówki byłam świadkiem jak żołnierze niemieccy na koniach pędzili grupę Ży-
dów. Rozpoznałam wśród nich swoje koleżanki, które krzyczały i płakały, ponieważ były bite pejczami i zmuszane 
do biegu. 

Był to widok, który się pamięta przez całe życie. 
Regina Paszko   

 

Mniej białych plam w oświacie 

Tadeusz Topolski 
Wiele spraw bierze swój początek z przypadku ale ta, o której poniżej była przypadkowa nieprzypadkowo. To, że w 

czasie urlopu przebywałem w redakcji do przypadków zaliczyć nie można, natomiast spotkanie z państwem Haliną i 
Adolfem Borowcami – i owszem. Państwo Borowcowie chcieli wzbogacić kronikę LO nr1 – jako naturalną spadko-
bierczynię powojennego, hajnowskiego gimnazjum – o wspomnienia z początków średniego szkolnictwa w Hajnówce 
a kiedy okazało się, że taka kronika nie istnieje nie dali za wygraną, trafili do biblioteki i tu doszło do naszego spo-
tkania. 

Osobiste, obszerne wspomnienia Haliny Borowiec drukowane będą w kolejnych numerach GH, teraz tytułem 
uzupełnienia wspomnień Włodzimierza Poskrobki i Reginy Chraniuk o szkolnictwie w czasie okupacji sowieckiej 
krótka relacja Adolfa Borowca. 

Siedziba Polskiej Szkoły Średniej znajdowała się w jednym z budynków tzw. Przemysłówki. Historii powszechnej 
uczyła żona naczelnika NKWD – Hasanowa, młoda, ładna kobieta, chyba Gruzinka. Omawiając różne wydarzenia 
używała określenia nowa era. Nie byliśmy do tego przyzwyczajeni, ponieważ w polskiej szkole używało się terminu 
przed lub po narodzeniu Chrystusa. Zapytałem od kiedy się tę nową erę liczy; odpowiedziała, że od wydumania Je-
zusa Chrystusa. Zapytałem więc, czym ta wymyślona postać zasłużyła się, żeby stanowić inspirację do określenia 
nowa era. Na to nauczycielka zażądała dzienniczka, wpisała uwagę i powiedziała: sadziś i mołczy. Usiadłem w ław-
ce i zajrzałem do dzienniczka; było tam napisane: charaszo. 

- Czy należał pan do pionierów? 
- W naszej szkole pionierów nie było. Początkowo dyrektorem szkoły był pan Kozicki, a naszym wychowawcą – 

pan Bołoz. Świadectwo ukończenia roku szkolnego 1939/40 było wypisane w języku polskim. Dopiero w następnym 
roku dyrektorem został Rosjanin, byli też i rosyjscy nauczyciele, a świadectwo zostało wypisane po rosyjsku. 

       

 

     Ogłoszenie 
Parafia Prawosławna p/w św. Dymitra 

zatrudni dyrygenta – psalmistę do pracy z chórem. 
Warunki pracy do uzgodnienia na miejscu  

lub pod telefonem 085 683 28 08. 
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         KRONIKA   POLICYJNA 
 
 
 
Dzień 13 listopada 2008r okazał się być pechowym dla Aleksego A. - 

61 letniego mieszkańca Hajnówki, został on bowiem przyłapany przez 
Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce  na rozlewaniu 
napojów spirytusowych wbrew przepisom ustawy o wyrobie napojów 
spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napo-
jów spirytusowych. Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych 
przez mężczyznę odnaleziono przeszło 1000 szt. papierosów  różnych  
marek, pochodzących z przemytu bez polskich znaków skarbowych  
akcyzy o wartości rynkowej nie mniejszej niż 6000,- zł. Towar zabezpie-
czono a sprawcy zostaną przedstawione zarzuty z wymienionej ustawy. 

 

Dwóch 15–latków mieszkających w okolicy Narewki wpa-
dło na genialny ich zdaniem pomysł jak podreperować swój 
budżet. Korzystając z domowego komputera i drukarki ze 
skanerem wyprodukowali około 700 złotych w czterech nomi-
nałach 10, 20, 50 i 100 złotowych. Wydrukowane banknoty 
wycinali nożyczkami i sklejali. Żeby sprawdzić jak dobre są 
owoce ich pracy postanowili wprowadzić je do obiegu. W 
miniony piątek chcieli dziesięciozłotową „fałszywką” zapłacić 
w jednym ze sklepów w Bondarach, lecz żaden z nich nie 
odważył się do niego wejść. Wtedy podzielili się „lewą kasą” i 
każdy z nich ruszył w swoją stronę. Jeden z nich dwudziesto-
złotowym banknotem zapłacił za „picie i baton” w sklepie w 
Lewkowie Starym. Zarobił na tym 17 złotych, gdyż tyle reszty 
wydała mu sprzedawczyni. Tego samego dnia wracając do 
domu autobusem jadącym z Bondar do Lewkowa Nowego za 
kurs zapłacił pięćdziesięciozłotową podróbką, mokrą jeszcze 
od kleju. Tym razem do jego kieszeni wpadło 47 złotych resz-
ty. Jednak po chwili na trop fałszerstwa wpadł kierowca auto-
busu. Jego podejrzenie wzbudził dziwny mokry banknot, któ-
rym zapłacił młodzieniec. Zapytany o ten fakt 15-latek, prze-
straszony, uciekł z pojazdu. Obaj zostali zatrzymani. Jeden z 
nich posiadał przy sobie jeszcze 570 złotych w podrobionych 
banknotach. Czy więcej „fałszywek” trafiło do obiegu i jaka  była skala 
tej produkcji wyjaśniają hajnowscy policjanci. Przedsiębiorczy chłopcy za 
popełnione czyny odpowiedzą przed sądem dla nieletnich. 
 

Hajnówka. Niedziela 2008-11-30.  Popołudnie. Najpierw  ukradli  
Opla Astrę,  którym zrobili sobie przejażdżkę,  a następnie około 18:00 
dokonali rozboju na 17 latku – przy pomocy siły odebrali telefon komór-
kowy. W międzyczasie tankowali też benzynę, bez płacenia oczywiście. 
Na szczęście „przestępczy rajd” został przerwany przez policjantów KPP 
w Hajnówce. Około godz. 21:00 dwaj 19-letni przestępcy zostali zatrzy-
mani w  bezpośrednim pościgu. Odzyskano samochód wraz z rzeczami 
pokrzywdzonego oraz telefon  komórkowy pochodzący z rozboju – miał 
go jeden z bandytów przy sobie.  Obaj byli nietrzeźwi.  Obecnie Policja 
sprawdza czy są to jedyne ich grzechy czy też mają coś jeszcze na sumie-
niu. Po wytrzeźwieniu zostali  przesłuchani  jako sprawcy do popełnionych 
przestępstw. 
 

Do potrącenia 8-latka doszło 10 grudnia około godz. 14:00 
w Hajnówce na ul. 3 maja. Pod jadący zgodnie z zasadami 
ruchu drogowego samochód marki Toyota prowadzony przez 
obywatelkę Holandii wpadł małoletni, który raptownie wtar-
gnął na jezdnię. Chłopca z ogólnymi obrażeniami ciała zabrała 
karetka pogotowia do SP ZOZ w Hajnówce, skąd został prze-
wieziony do DSK w Białymstoku. 

 

 W nawiązaniu do doniesień z dnia 03.12.2008r w spra-
wie seryjnych kradzieży i kradzieży z włamaniem dokony-
wanych na terenie powiatu hajnowskiego, w wyniku któ-
rych sprawcy zabrali w celu przywłaszczenia pilarki spali-
nowe, elektronarzędzia, olej napędowy, w wyniku prowa-
dzonych intensywnych czynności operacyjno - procesowych 
przez funkcjonariuszy Sekcji Kryminalnej Komendy Powia-
towej Policji w Hajnówce w dniu 04.12.2008r odzyskano 
dwie pilarki spalinowe marki Stihl, elektronarzędzia w po-
staci dwóch wiertarek, strug, szlifierkę kątową i oscylacyj-
ną, komplet kluczy HONITON, czterdzieści litrów oleju 
napędowego wraz z plastikowymi kanistrami, trzy kanistry 
metalowe o pojemności 20 litrów oraz ustalono i zatrzyma-
no sprawców  tych przestępstw w osobach: Janusz K., 
ur.1989 r. w Hajnówce, zam. gm. Czyże, Adrian P., ur. 
1991r., zam. gm. Orla, oraz dwóch braci w wieku 17 lat ( 
też gm. Orla). Czterech wyrostków jeździło samochodem 
marki maluch i dokonywało tych kradzieży. 
 

Dnia 26 listopada 2008 r., w ramach obchodów Światowego 
Dnia Pluszowego Misia, w Szkole Podstawowej w Nowokorni-
nie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Ko-
mendy Policji w Hajnówce, aspirantem sztabowym Sławomirem 
Grygorukiem. Szkołę odwiedził także Miś Dobromiś, maskotka 
podlaskiej Policji.  
Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest od 

2002 roku, a w szkole w Nowokorninie od 2005 r. Tegoroczne 
obchody zorganizowane były pod hasłem „Pluszowy Miś bawi, 
pomaga i ratuje". Miś Dobromiś, jako postać, która oprowadza 
młodego czytelnika po kartach książeczki „Nasze bezpieczeń-
stwo", podpowiada jak postępować w  różnych sytuacjach i 
radzi, co robić, aby uniknąć zagrożeń. W przeddzień wizyty, 
dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas l - III 
podczas  spotkania  przypomnieli najważniejsze zasady bez-
piecznego poruszania się po drodze, a także poznane już znaki 
drogowe. Miś Dobromiś odwiedził uczniów z workiem prezen-
tów - rozdał wszystkim plany lekcji - oczywiście ze swoją 
podobizną, znaczki odblaskowe, zakładki do książek i broszurki 
na temat bezpieczeństwa. Zostawił też prezenty do szkolnej 
biblioteki - książeczki „Nasze bezpieczeństwo", komiks „Bez-
pieczny kontakt z elektrycznością" oraz książeczki do koloro-
wania „Bezpieczna zima i lato" i „Bezpieczny maluch". Były 
oczywiście wspólne zdjęcia, zabawa przy piosence „Pokochaj 
pluszowego misia", a także wierszyki, zagadki i rebusy - 
oczywiście związane z bezpieczeństwem . 

Oficer prasowy KPP w Hajnówce  
mł. asp. Tomasz Snarski  

 
 

Sprzedam dom drewniany,  
wolnostojący, 49 m2  

w centrum Białowieży, ul. Sportowa 2. 
Powierzchnia działki 218 m2. 

Cena do uzgodnienia. 
Kontakt: 608 759 458 lub 087 520 32 09  

(po godz. 16.00). 
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Hajnowski kolorysta. 
Z dużym zainteresowaniem hajnowian spotkał się wernisaż wystawy Anatola Korzuna, który odbył się  

28 listopada w Muzeum Kultury Białoruskiej. 
Wiktor Kabac: - Mam nadzieję, że ta 

wystawa przedłuży i odświeży pamięć o 
Anatolu Korzunie. 

Anatol był moim kolegą, ukończyli-
śmy te same studia i wróciliśmy do Haj-
nówki, żeby tu ułożyć sobie życie. Nie 
jest łatwą sprawą godzić życie osobiste z 
twórczością. Ta wystawa nie stanowi 
przekroju twórczości artysty. Spośród 
około 200 prac wybraliśmy te, które 
układają się w trzy cykle: symboliczny, 
mistyczny i puszczański, w którym pusz-
cza jest przedstawiona  nie wprost, a za 
pomocą koloru. Anatol Korzun wywodzi 
się ze szkoły koloryzmu; ta tendencja 
dominowała po wojnie w Toruniu na 
Wydziale Sztuk Pięknych, który ukończył 
z wyróżnieniem. Wileńska Szkoła Sztuk 
Pięknych po II wojnie światowej prze-
niosła się z profesorami i z całym zaple-
czem do Torunia, a szkoła wileńska była 
kolebką polskiego koloryzmu. To widać 
wyraźnie w pracach Anatola Korzuna – 
kolor, bez względu na tematykę obrazów, 
jest czysty. 

Olimpia Korzun: - Serdecznie witam 
Państwa. Jest mi niezmiernie miło, że w 

tak licznym gronie będziemy oglądać niewielki wycinek twórczości moje-
go męża. Anatol był człowiekiem nietuzinkowym co mogą potwierdzić 
wszyscy, którzy go znali. Zmiany, które zaszły w jego osobowości w 
ostatnich latach przed śmiercią były wynikiem choroby – my powinniśmy 
zapamiętać Go takim, jakim był zawsze: szczerym, otwartym i życzliwym 
innym. 

Poznałam Anatola w Hajnówce, kiedy przyjechałam tu jako nauczy-
cielka na stypendium fundowane z Jadwigą Rudzińską. Nie planowałam 
zostać dłużej, wręcz przeciwnie – zapowiadałam prędki wyjazd. Los 
chciał inaczej i dlatego spotykamy się tu dziś na otwarciu wystawy Ana-
tola Korzuna. 

Wystawę można oglądać do końca grudnia w godzinach otwarcia 
Muzeum. tt     

 

 

„D„D„D„D    OOOO    MMMM    WWWW    IIII    L”L”L”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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRZEDAM: 
 

las 2ha; 
 

działkę 750 m2 z domem, 
uzbrojoną, 100 m od wody; 

 
 

działkę budowlaną 5.560 m2, 
300 m od wody, wkoło las; 

 

mieszkanie w bloku +60 m2, 
II piętro w Bondarach 

KONTAKT: 085 749 18 78 
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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 
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 Mistrzostwach 
Świata 

Radzymin Andrzej – najlepszy hajnowski 
maratończyk,  

Tichoniuk Wiesław – najlepszy zawodnik 
powiatu hajnowskiego w tenisie ziemnym 
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Przegląd sztuki nieprofesjonalnej 
 
7 grudnia 2008 r. w Galerii Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce 

odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy XV Przeglądu Sztuki Niepro-
fesjonalnej Ziemi Hajnowskiej - Hajnówka 2008, którego organizatorem 
jest Hajnowski Dom Kultury.  

 W tegorocznym konkursie udział wzięło 35 autorów prezentujących 
133 prace.  

 Prace oceniała komisja: Joanna Kiersnowska - artysta grafik, malarz, 
przewodnicząca komisji, Krystyna Kunicka - mgr sztuki, kierownik Dzia-
łu Plastycznego WOAK w Białymstoku, Jarosław Perszko - wykładowca 
akademicki, artysta rzeźbiarz, Jan Korotkiewicz - artysta plastyk, WOAK 
w Białymstoku.   

  NAGRODY I WYRÓ ŻNIENIA W KATEGORIACH:   
TWÓRCY SAMORODNI: I nagroda - Sławomir Rybak i Mikołaj Ja-
nowski, II nagroda  - Diana Jańczuk, III nagroda - Andrzej Bołtryk.  
Wyróżnienia: Bolesław Gwoździk, Mateusz Rybak, Tamara Kierdele-
wicz, Kazimierz Chrabłowski.  
 RYSUNEK: I nagroda - Jerzy Żukowski, II nagroda  - Janusz Kulesza.  
 RZEŹBA: I nagroda - Paweł Chilkiewicz.  
 Wyróżnienia: Mieczysław Dudzin, Mikołaj Korch, Mikołaj Jagodnicki.  
 ŚREDNIE SZKOŁY PLASTYCZNE: I nagroda  - Daniel Gromacki, II 
nagroda Halina Chitruk, III nagroda  - Magdalena Wojtkowska.  
 Wyróżnienia: Małgorzata Mróz, Magdalena Galimska.  
 TWÓRCY NIEPEŁNOSPRAWNI: I nagroda  - Marek Sakowski (Po-
wiatowy Ośrodek Wsparcia w Hajnówce - op. art. Marta Świtalska-Świć), 
II nagroda  - Marek Tomaszewski - (Powiatowy Ośrodek Wsparcia w 
Hajnówce), III nagroda - Krzysztof Pobedyński (Warsztat Terapii Zaję-
ciowej w Hajnówce)  
 Wyróżnienia: Edyta Gierasimiuk, Barbara Pług.  

 Dyplomy, upominki i nagrody pieniężne wręczyli wicestarosta Jerzy 
Sirak i sekretarz Urzędu Miasta Jarosław Grygoruk.                              E.R 

 
 

Sukces dziewcząt 
Studia Piosenki Estradowej 

 
Zakończył się największy w regionie północno - wschodniej Polski IX 

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Super Mikrofon Radia Jard. W tym 
roku poziom był bardzo wysoki. Do „Kręgu” zjechały się dzieci i mło-
dzież z Rosji, Łotwy i z całej Polski. Na festiwal przyjechała rekordowa 
ilość uczestników - ponad 300.  

Osiągnięcia uczestników Studia Piosenki Estradowej działającego 
w Hajnowskim Domu Kultury:   

kategoria solo do lat 8:  I miejsce - Dorota Sztyler; 
kat. solo od 9 do 12 lat:  III miejsce  Julita Wawreszuk; 
zespoły od 11 do 16 lat: wyróżnienie "Czikita", III miejsce "Reflex".  
 Największym osiągnięciem może poszczycić się Julita Wawreszuk, 

gdyż w jej kategorii było ok. 40 osób. Julita śpiewała piosenkę pt. "Brzy-
dula i rudzielec ", a  tańczyły  dziewczyny z SPE przygotowane przez 
instruktorkę tańca Bożenę Żyża.   

 W kategorii solo do lat 8 jury stwierdziło, że Dorota Sztyler była bez-
konkurencyjna. Śpiewała piosenkę "Śmieszne grzybki", której kompozy-
torem jest członek jury festiwalu.  

 Najlepsi wokaliści otrzymali piękne, duże puchary, dyplomy oraz na-
grody rzeczowe. Nagrodę Grand Prix zdobyła Małgorzata Główka, która 
urzekła jurorów swoim wykonaniem standardu jazzowego Franka Sinatry 
"Night and day".  

Dziewczęta zostały przygotowane przez Martę Gredel.  
 Gratulujemy sukcesu wszystkim finalistom.                                 E.R.                                                                                                   
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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. 

 



 GRUDZIEŃ 2008 
20 

 


