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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

4 grudnia 2015 r. w Hajnow-
skim Domu Kultury otwarto wystawę 
podsumowującą XXII Przegląd Sztuki 
Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej. 
    Na tegoroczną edycję 106 prac zło-
żyło 27 twórców. Każdy mógł nade-
słać maksymalnie do 5 prac w dowol-
nej technice plastycznej: malarstwo, 
rysunek, grafika, rzeźba. Prace były 
oceniane przez komisję artystyczną 
w składzie: Jarosław Perszko –– 
przewodniczący komisji, artysta rzeź-
biarz, prof.Politechniki Białostockiej , 
Krystyna Kunicka – kierownik Działu 
Sztuk Plastycznych WOAK w Białym-
stoku oraz Lila Wyszkowska –plastyk, 
pedagog WOAK Białystok. Nagrody 
finansowe i statuetki wykonane przez 
hajnowskiego rzeźbiarza Sergiusza 
Żedzia, zostały przyznane w dwóch 
kategoriach: twórcy samorodni oraz 
twórcy niepełnosprawni. W tym roku 
nie było przedstawicieli kategorii 
średnich szkół plastycznych. 

Wystawę prezentującą 69 naj-
ciekawszych prac XXII PSNZH będzie 
można oglądać do  20 stycznia 2016 r.               

WYNIKI  XXII PRZEGLĄDU 
SZTUKI NIEPROFESJONALNEJ ZIEMI 
HAJNOWSKIEJ – HAJNÓWKA 2015

kat. twórcy samorodni : 
Malarstwo  
I NAGRODA  -  SŁAWOMIR  RYBAK  
II NAGRODA  -  STANISŁAW PO-
SKROBKO  
III NAGRODA –  DIANA  JAŃCZUK  
WYRÓŻNIENIA  

- MAREK  SAPIOŁKO  
- MAŁGORZATA NIEWIADOMSKA  
- TAMARA KIERDELEWICZ  
- MIKOŁAJ JANOWSKI  
- DARIUSZ TOMASZ WOSZCZYŃSKI  
- EUGENIA MALINOWSKA  
Rysunek  
NAGRODA –  JANUSZ  KULESZA  
Rzeźba  
I NAGRODA – MICHAŁ  KOC  
II NAGRODA 
- MIKOŁAJ JAGODNICKI  
III NAGRODA ex aequo 
-  MIECZYSŁAW DUDZIN 
 - MIKOŁAJ  KORCH 
Techniki inne  
NAGRODA – JACEK NIEKRASZ  
WYRÓŻNIENIE 
– FRANCISZKA KALINOWSKA  
kat. twórcy niepełnosprawni:  
NAGRODA – BARTOSZ SZPAKOWICZ 
(WTZ w Hajnówce, op.art.Joanna 
Nesteruk)  
NAGRODA  -  MAREK SAKOWSKI 
(POW w Hajnówce, op.art.Dariusz 
Filinowicz)  
NAGRODA ZBIOROWA ,,Baśnie An-
dersena” Zofia Ćwikowska, Krzysztof 
Jurczak, Janusz Lisiewicz (POW, 
op.art.Dariusz Filinowicz)  
WYRÓŻNIENIA  
- KONSTANTY LEONKIEWICZ ,,Liśćmi 
malowane”(POW w Hajnówce, op.art.
Joanna Nesteruk)  
- ZOFIA ĆWIKOWSKA wyklejanie 
bibułką, (POW w Hajnówce, op.art.
Joanna Nesteruk)                    Z. Jakuć

Przegląd sztuki nieprofesjonalnej

Gazeta Hajnowska: Minął 
pierwszy rok kadencji. Jakby Pan 
podsumował ten czas?

Starosta Hajnowski Mi-
rosław Romaniuk:  Był to rok 

obfitujący w wiele wydarzeń. Za-
kończyliśmy realizację projektów 
o charakterze transgranicznym, 
turystycznym i społecznym oraz 
inwestycji drogowych na trzech 
drogach powiatowych – w mieście 
Hajnówka, w gminie Czyże i gminie 
Dubicze Cerkiewne. Pilnie praco-
waliśmy nad Programem Rozwoju 
Puszczy Białowieskiej, mające-
go wesprzeć rozwój gospodarczy 
powiatu hajnowskiego. Zostały 
w nim ujęte działania kompleksowo 
stymulujące gospodarkę regionu. 
Ponadto wspieraliśmy prace nad 
programem przygotowywanym 
przez Lasy Państwowe obejmują-
cego szereg przedsięwzięć wspie-
rających rozwój turystyki. W celu 
zainicjowania debaty o wykorzysta-
niu technologii OZE w powiecie haj-
nowskim nawiązaliśmy współpracę 
ze stowarzyszeniem EuroNatur 
z Bawarii w Niemczech. Na gruncie 
doświadczeń niemieckich, wspólnie 
z zaproszonymi do debaty samorzą-
dami oraz mieszkańcami powiatu 
hajnowskiego chcemy wypracować 
najkorzystniejsze rozwiązania wy-
korzystania technologii OZE  tak, by 
powiat hajnowski mógł w przyszło-
ści pretendować do roli samorządu 
niezależnego energetycznie. 

By usprawnić pracę urzędu, 
w starostwie wdrażane są rozwią-
zania z zakresu e-administracji 
takie jak Cyfrowy Urząd, E-PUAP czy 
Elektroniczne Zarządzanie Doku-
mentami. Potwierdzeniem sprawnej 
realizacji zadań oraz wysokiego 
standardu świadczonych usług jest 
Certyfikat systemu zarządzania 

jakością ISO 9001:2009, który po-
nownie otrzymaliśmy w 2015 roku. 
Ponadto z Niemiec odnośnie wdro-
żenia w powiecie hajnowskim inno-
wacyjnych form OZE. 

GH: Podczas sesji Rada 
uchwaliła budżet powiatu na 
2016 rok. Jak pokrótce scharak-
teryzowałby go Pan? 

MR: Budżet na 2016 rok 
jest pierwszym, autorskim budże-
tem obecnego Zarządu Powiatu. 
Uwzględnia niezbędne wydatki i za-
dania, które w pierwszej kolejności 
wynikają z ustawy o samorządzie 
powiatowym. Musimy tak gospoda-
rować dochodami, aby zapewnić re-
alizację zadań powiatu wynikających 
z aktów normatywnych, sprawne 
funkcjonowanie wszystkich jedno-
stek powiatowych, a także odpowia-
dać na potrzeby mieszkańców. Jest 
więc to budżet bezpieczny, pozwa-
lający zachować stabilną płynność 
finansową powiatu oraz regularnie 
spłacać zaciągnięte zobowiązania. 
Jednocześnie jest to budżet umoż-
liwiający realizację inwestycji, jakie 
zaplanowaliśmy na 2016 rok. 

GH: Jakie inwestycje cze-
kają powiat w tym roku? 

MR: Wydatki z budżetu po-
wiatu zostaną przeznaczone na 
oświatę, pomoc społeczną, trans-
port i łączność w tym zadania inwe-
stycyjne na drogach. Największym 
zadaniem inwestycyjnym jest prze-
budowa ul. Prostej  i ul. Targowej II 
etap. Inwestycja ta znajduje się na 6. 
miejscu wstępnej listy rankingowej 
Programu Rozwoju Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury Drogowej 
2016 - 2019 i ma duże szanse na 
zakwalifikowanie się do realizacji. 
Ponadto w ramach konkursów ofert 
złożono projekty: termomoderni-
zacja Zespołu Szkół z DNJB, grun-
towna Termomodernizacja Budynku 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Hajnówce, roz-
budowa i przebudowa budynku 
mieszkalnego oraz gospodarczego 
z przeznaczeniem na mieszkania 
i warsztaty treningowe dla uczniów 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno 
- Wychowawczego. Zdaję sobie 
sprawę, że oczekiwania mieszkań-
ców są dużo większe niż możli-
wości finansowe i administracyjne 
powiatu. Jednak należy pamiętać, 
że działalność starostwa to nie 
tylko realizacja ważnych inwestycji, 

to także bieżąca praca wydziałów, 
jednostek podległych oraz placówek 
powiatowych związanych z pomocą 
społeczną czy oświatą.

GH: Z jakich programów 
krajowych i unijnych powiat za-
mierza aplikować o środki? Czy 
poza inwestycjami zapisanymi 
w budżecie przewidziano moż-
liwość ubiegania się o środki na 
inne działania, na realizację któ-
rych konkursy zostaną dopiero 
ogłoszone? 

MR:  Obecnie Wojewódz-
two Podlaskie realizuje kalendarz 
projektowy w ramach nowego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
2015-2020. Pragnę zauważyć, że 
powiat hajnowski jest już benefi-
cjentem w ramach nowego RPO – 
pierwsze podpisane umowy dotyczą 
dofinansowania pozakonkursowego 
projektu, realizowanego przez Po-
wiatowy Urząd Pracy. W ramach 
tego placówka dysponuje szerokim 
wachlarzem form pomocy, są to: 
pośrednictwo pracy, poradnictwo 
zawodowe, staże, szkolenia, prace 
interwencyjne, jednorazowe środki 
na podjęcie działalności gospodar-
czej, wyposażenie lub doposażenie 
stanowiska pracy. Ponadto, w ra-
mach RPO złożyliśmy wniosek na 
realizację projektu wspierającego 
przedsiębiorczość w regionie tj. 
„Szansa w biznesie”.  O tym, czy 
projekt uzyska dofinansowanie, 
dowiemy się w maju. Ale w planach 
mamy także realizację projektów 
wspierających turystykę w regio-
nie: o środki będziemy się ubiegać 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego czy Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Aktualnie 
przygotowywane są cztery wnioski 
o dofinansowanie. Nadrzędnym 
celem pozostaje jednak realizacja 
Programu Rozwoju Puszczy Biało-
wieskiej.

GH: Jakie działania obej-
muje Program?

MR:  Program jest prze-
jawem aktywności środowisk lo-
kalnych, które w porozumieniu 
z samorządem województwa oraz 
przedstawicielami Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju, dążą do 
lepszego wykorzystania zasobów 
regionu Puszczy Białowieskiej. Jest 
jednym z priorytetowych przed-
sięwzięć zawartych w Kontrakcie 

Stabilny budżet to gwarancja rozwoju. Rozmowa 
ze Starostą Hajnowskim Mirosławem Romaniukiem
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oraz wyposażeniu jej  w mechanikę 
sceniczną, nowe kurtyny, sprzęt 

oświetleniowy i projekcyjny, 
zakupiono również sprzęt kom-
puterowy i aparat fotograficzny.

Modern izac ja  sceny 
HDK znacznie poprawiła bez-
pieczeństwo i komfort pracy na 
scenie. 

Barbara Sadowska
zdjęcia Anna Tarasiuk

2                                                                                                                                                         Gazeta Hajnowska

Wielka to radość dla ro-
dziny, kiedy seniorka w zdrowiu 
i dobrym samopoczuciu obchodzi 
rocznicę setnych urodzin. W tym 
roku w Hajnówce taki dostojny jubi-
leusz obchodzi tylko jedna jubilatka.

12 stycznia 2016r. delegacja 
Urzędu Miasta Hajnówka odwiedziła 
tegoroczną stulatkę – panią Helenę 
Sulima, z domu Kułak. Z listami 
gratulacyjnymi od Premier Beaty 
Szydło, Wojewody Podlaskiego 
Bohdana Józefa Paszkowskiego 
i od Burmistrza Miasta Hajnówka - 
Jerzego Siraka, z koszem słodyczy 
i kwiatami udali się Andrzej Skiep-
ko – Zastępca Burmistrza Miasta 
Hajnówka, Władysław Witkowski 
– kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go oraz Paulina Chaniło, pracownik 
USC w Hajnówce.

– Dziękuję bardzo za taką 
przyjemność. Nie spodziewałam się, 
że w tych latach moja osoba wzbudzi 
takie zainteresowanie – informuje 
jubilatka. – Trudno jest dożyć takiego 
wieku. Niestety czytać już nie mogę, 
nie zawsze usłyszę. Ale wszystko jest 
do zniesienia. 

Patrząc na jubilatkę chyba 
niewiele osób stwierdziłoby, iż ma 
za sobą przeżytych sto lat, czyli 
36525 dni, 876 600 godzin. Zadbana, 
starsza pani z doskonałą pamięcią.

Jak minął ostatni wiek? 
– na pewno szybko. Pani Hele-
na wiele wspomnień ma z okresu 

Hajnowianka Helena Sulima 
obchodzi setne urodziny

dzieciństwa i młodości. Urodziła 
się 1 stycznia 1916r. w Rudawce. 
Skromnie przeżyła swoje lata, po-
chodziła z biednej rodziny. Wraz 
z rodzicami Olgą i Kuźmą mieszkała 
na wsi. Ojciec dla zarobku pracował 
wcześniej w Rosji, później w tartaku 
w Hajnówce.

Doskonale pamięta jak bar-
dzo chciała chodzić do szkoły, swoją 
pierwszą pracę i okoliczności pozna-
nia przyszłego małżonka. Helena 
Kułak zawarła związek małżeński 
z Bolesławem Sulimą 14 kwietnia 
1940r. w Hajnówce. Mieszkali i pra-
cowali w Hajnówce. Pani Helena 
skończyła Szkołę Handlową i pra-
cowała w WSS Społem, natomiast 
pan Bolesław przez niespełna 25 
lat pełnił funkcję dyrektora HPPD 
w Hajnówce.

Nasza jubilatka wychowała 
troje dzieci – syna i dwie córki. Do-
czekała się dwoje wnucząt i troje 
prawnucząt. Wraz z małżonkiem 
obchodzili złote gody pożycia mał-
żeńskiego w 1990 roku. Dziewięć 
lat później pani Helena owdowiała. 
W posiadaniu państwa Sulimów 
jest wiele pamiątek, między innymi 
świadectwa szkolne męża z 1925 - 
1933 roku, zdjęcia oraz medale.

W dniu tak dostojnych uro-
dzin składamy jak najlepsze ży-
czenia dalszego życia w zdrowiu 
i w otoczeniu najbliższych.

  Emilia Rynkowska 

6 grudnia 2015 r. po raz 
jedenasty w Hajnowskim Domu 
Kultury odbył się Wieczór Prawo-
sławnej Poezji Religijnej. Przed 
publicznością wystąpili laureaci 
Konkursu Recytatorskiego Pra-
wosławnej Poezji Religijnej p.t. 
„Poezja źródeł”, który odbył się 26 
listopada 2015r.  

 Konkurs i Wieczór został 
zorganizowany przez doradcę me-
todycznego ds. nauczania religii 
prawosławnej dr Lillę Busłowską 
przy współpracy parafii p.w. Świę-
tej Trójcy w Hajnówce i Bractwa 
Młodzieży Prawosławnej przy tej  
parafii oraz Hajnowskiego Domu 
Kultury. 

Uroczystość zaszczycili 
swą obecnością: ks. mitrat Michał 
Niegierewicz proboszcz parafii p.w. 
św. Trójcy w Hajnówce, dziekan 
Hajnowski;  wizytatorzy naucza-
nia religii prawosławnej Diecezji 
Warszawsko-Bielskiej: ks. Andrzej 
Busłowski, ks. Paweł Sterlingow; 
duchowni a także:   Pan Mirosław 
Romaniuk Starosta Hajnowski, Pan 
Jerzy Sirak Burmistrz Hajnówki, 
Pani Lucyna Smoktunowicz Wójt 
Gminy Hajnówka, Pan Rościsław 
Kuncewicz Dyrektor Hajnowskiego 
Domu Kultury, dyrektorzy,  ka-
techeci i nauczyciele przedszkoli 
i szkół miasta i powiatu hajnow-
skiego, sponsorzy, rodzice i dziad-
kowie uczniów, dzieci i młodzież 
oraz miłośnicy poezji religijnej.  

Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej

Dzięki lokalnej Telewizji Kablowej 
w Hajnówce, możliwa będzie rela-
cja z Wieczoru. 

Wieczór prowadzili ucznio-
wie Zespołu Szkół z DNJB w Haj-
nówce:  Magdalena Gawryluk i Bar-
tłomiej Wasiluk. 

Podczas Wieczoru zgroma-
dzoną licznie publiczność  powitała 
Lilla Busłowska, - organizatorka. 
Ks. mitrat Michał Niegierewicz, 
proboszcz parafii prawosławnej 
p.w. św. Trójcy w Hajnówce odczy-
tał list Jego Eminencji Wielce Bło-
gosławionego Sawy, Metropolity 
Warszawskiego i całej Polski skie-
rowany do uczestników Wieczoru: 

„(...)Hajnowski wieczór po-
ezji to krzyk duszy, która zgroma-
dziła tak wielkie bogactwo ducha, 
że nie jest w stanie utrzymać go 
w zamknięciu. To pąk, który otwo-
rzył się w najpiękniejszy kwiat. To 
śpiew serca i wołanie ducha. Jakże 
wielkie jest bogactwo Prawosławia. 
Niestety równie wielkie, co niezna-
ne. Z radością wspierać więc należy 
każdą inicjatywę, która pozwala 
ubogacić nasz szary świat pięknem 
Prawosławia. Hajnowski wieczór 
jest niczym otworzenie okna, po-
przez które światło słoneczne roz-
jaśnia szarość i półmrok komnaty, 
w której zamknięto ludzkość. 

Już po raz XI umożliwiacie 
światu skąpanie się w tym świe-
tle. Wypowiadacie słowa, które 
niczym balsam otulają zranione 
serca. Budzicie uśmiech. Utulacie 
rozpacz. Łagodzicie ból. Jesteście 
heroldami Prawosławia. Niczym 
Archanioł Gabriel przychodzicie, 
by obwieścić Boga, który zstąpił do 
tego świata. (...)

Te piękne, słowa listu Jego 
Eminencji  niezwykle poruszy-
ły wszystkich zgromadzonych. 
Stanowiły wyjątkową chwilę tego 
wieczoru.

Sala kolumnowa Hajnow-
skiego Domu Kultury podczas Wie-
czoru zgromadziła wielu gości. 
W wyjątkową atmosferę Wieczoru 
wprowadziła utalentowana mło-
dzież, która zaprezentowała po-
ezję śpiewaną. Przed publicznością 
zaśpiewali: Justyna Charkiewicz, 
Daria Wasiluk, Beata Rygorowicz, 
Bartek Wasiluk, Kamil Wasiluk. 
Tworzą oni wyjątkowy kwintet Doł-
gij Wieczer. Pieśni w ich wyko-
naniu poruszyły serca słuchaczy, 
przed którymi zaprezentowali się 
bohaterowie Wieczoru – laureaci 
Konkursu. 

Szczególnie cieszy nas, że 
z roku na rok przybywa uczestników 
tego konkursu. Łącznie od 2005r 
gościliśmy już ponad 1500 uczniów 
przedszkoli i szkół. W tym roku do 
konkursu przystąpiło 142 uczniów. 

Podczas Konkursu ucznio-
wie recytują po dwa wiersze, w tym 
jeden w języku słowiańskim. Zatem 
tym większa nasza radość, że uczą 
się wierszy o tematyce religijnej 
i wygłaszają  je w ojczystym języ-
ku swoich dziadków: białoruskim, 
łemkowskim, polskim, ukraińskim, 
rosyjskim oraz – cerkiewnosłowiań-
skim mówiła Lilla Busłowska.

Podczas Wieczoru  Laureaci 
Konkursu pamiątkowe dyplomy i 
upominki odbierali od znamienitych 
gości. 

Konkurs Poezji religijnej 
mógł odbyć się dzięki wsparciu 
finansowemu  Urzędu Miasta  w 
Hajnówce w ramach wykonania 
zadania publicznego dotyczącego 
wspierania inicjatyw kulturalnych 
mniejszości narodowych oraz ofiar-
ności sponsorów za co serdecznie 
dziękujemy.  

 ks. Andrzej Busłowski  

Zakończenie realizacji projektu pn.  „KULTURALNI+  
modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury - etap III” 

Hajnowski Dom Kultury za-
kończył realizację projektu pn.  
„KULTURALNI+  modernizacja 
Hajnowskiego Domu Kultury – 
etap III” w ramach Programu/
Priorytetu: Rozwój infrastruk-
tury kultury/ Infrastruktura do-
mów kultury, dofinansowanego 
ze środków finansowych Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury. War-

tość  całego projektu 
wyniosła  246 864,00zł, 
w tym dofinansowa-
nie z MKiDN wyniosło  
185 000,00 zł, a wkład 
własny w wysokości 
61 864,00zł zapewniła 
Gmina Miejska Hajnów-
ka. Dzięki uzyskanemu  
dofinansowaniu prze-
prowadzono modernizację 

sceny polegającą na jej remoncie 
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Hajnowski szpital po raz 
kolejny liderem w Podlaskiem. 
W prestiżowym rankingu „Bezpiecz-
ny Szpital” hajnowski SP ZOZ zajął 
25 miejsce w Polsce i pierwsze 
w województwie podlaskim.  To 
o dwie pozycje wyżej w porównaniu 
do roku ubiegłego, co wskazuje, 
że placówka ciągle się rozwija. - 
Zajęcie 25. miejsca w Polsce i  1. 
w województwie to dla nas powód 
dumy i satysfakcji – mówi Grzegorz 
Tomaszuk, dyrektor SP ZOZ w Haj-
nówce. - Głównym naszym celem, 
który realizujemy, jest stałe podno-
szenie poziomu usług medycznych, 
a co za tym idzie – zadowolenie na-
szych pacjentów, czego mierzalnym 
efektem są coraz lepsze wyniki, jakie 
osiągamy w rankingu „Bezpieczny 
Szpital”. Udział w nim pozwala nam 
także na określenie naszych słabych 
stron i poszukiwanie sposobów ich 
poprawy.

Mocnymi stronami zapew-
niającymi wysoką lokatę w tego-
rocznym rankingu okazały się po-
prawa komfortu pobytu pacjentów, 
będąca wynikiem ciągłych inwestycji 
prowadzonych na terenie placówki, 
doposażanie oddziałów i poradnie 
w nowoczesny sprzęt specjalistycz-
ny, podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych przez personel oraz fakt, że 
hajnowski szpital zdobywa kolejne 
certyfikaty jakości, posiada także 
akredytację dla lecznictwa szpitalne-
go. Wśród wielu inwestycji wymienić 
należy: modernizację Medycznego 
Laboratorium Diagnostycznego do-
konanej w ramach projektu „Rozwój 
współpracy transgranicznej w za-
kresie profilaktyki, diagnostyki i le-

Wysoka lokata hajnowskiego szpitala 
w rankingu „Bezpieczny szpital”

czenia chorób przenoszonych przez 
kleszcze w rejonach endemicznego 
ich występowania na pograniczu 
polsko – białoruskim” czy otwarcie 
nowowyremontowych oddziałów 
Rehabilitacji i Rehabilitacji Neuro-
logicznej.

Prestiżowy ranking „Bez-
pieczny Szpital” od 12 lat organizo-
wany jest przez jednostkę Minister-
stwa Zdrowia - Centrum Monitoro-
wania Jakości w Ochronie Zdrowia, 
a jego wyniki publikowane są na 
łamach dziennika „Rzeczpospolita”. 
Ranking klasyfikuje 100 najlepszych 
szpitali w Polsce, które uzyskały 
najwięcej punktów w zakresie infra-
struktury szpitala, stanu budynków, 
funkcjonowania ekonomicznego 
szpitala oraz sposobu sprawowa-
nia opieki, jakości usług, personel 
i jego kwalifikacji, certyfikatów ja-
kości. W tym roku ocenie monito-
rowania jakości poddało się ok. 230 
szpitali. Hajnowski szpital zdobył 
846,14 punktów na 1000 możliwych, 
co uplasowało go na wysokiej, 25 
pozycji. Wysoka lokata to przede 
wszystkim zasługa personelu, który 
wspólnie pracował na ten wynik: - 
Słowa uznania kieruję do wszystkich 
pracowników zakładu, którzy nie 
boją się wyzwań i bez ich zaangażo-
wania i wysiłku wkładanego w co-
dzienne obowiązki, nie cieszylibyśmy 
się dzisiejszym sukcesem – dodaje 
Grzegorz Tomaszuk, dyrektor haj-
nowskiego szpitala.

Dzięki intensywnej pracy, 
hajnowski SP ZOZ przekształca się 
w nowoczesny ośrodek. Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Katarzyna Nikołajuk

Dnia 17 grudnia 2015r. w sali 
konferencyjnej w budynku Starostwa 
Powiatowego w Hajnówce odbyła się 
sesja Rady Powiatu Hajnowskiego. 
Obradom przewodniczył Przewod-
niczący Lech Jan Michalak. W sesji 
udział wzięło 17. radnych, a także 
kierownicy powiatowych jednostek 
organizacyjnych oraz naczelnicy wy-
działów Starostwa Powiatowego 
w Hajnówce.

W trakcie sesji Starosta Haj-
nowski Mirosław Romaniuk przed-
stawił informację o pracy Zarządu 
w okresie międzysesyjnym. Odnośnie 
pracy Zarządu radna Radna Barbara 
Wasiluk zapytała o przesunięcie środ-

ków inwestycyjnych przeznaczanych 
na parking Zwierzyniec w kwocie 1000 
zł. Radna złożyła także propozycję, 
aby w kwestii parkingu Zwierzyniec 
poszukać inwestora zewnętrznego.

Na pytanie odpowiedział Sta-
rosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. 
Starosta wyjaśnił, iż kwota 1000 zł 
zostanie przeznaczona na realiza-
cję inwestycji na drodze powiatowej 
Narew – Klejniki – Bielsk Podlaski. 
Kwota stanowi zapowiedź poszuki-
wania źródeł finansowania zgłoszonej 
inicjatywy. Z kolei w kwestii mająt-
kowej Starosta wyraził przekonanie 
o konieczności modernizacji parkingu 
Zwierzyniec przez samorząd, argu-
mentując, iż inwestycja została ujęte 
w Programie Rozwoju Puszczy Biało-
wieskiej oraz w Programie Zintegro-
wanym Puszcza Białowieska – Leśne 
Dziedzictwo Europy – realizowanego 
przez Lasy Państwowe.

W dalszej części Rada zapo-
znała się ze sprawozdaniem z działal-
ności Komisji Rady w 2015r. Najważ-
niejszym punktem sesji był projekt 
budżetu na 2016rok – założenia zre-
ferował Starosta Hajnowski Mirosław 
Romaniuk. Projekt budżetu został 

XI sesja Rady Powiatu Hajnowskiego
przyjęty przez Zarząd Powiatu w dniu 
10 listopada 2015r. i przedłożony 
Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w terminie i na za-
sadach określonych obowiązującymi 
przepisami. Projekt budżetu zakłada 
dochody w wysokości 40 149 658 zł 
zaś wydatki w wysokości 39 661 145 
zł. Nadwyżka budżetowa w wysoko-
ści 488 523 zł ma być przeznaczona 
na finansowanie rozchodów. Wydatki 
z budżetu powiatu zostaną przezn-
czone na oświatę, pomoc społeczną, 
transport i łączność w tym zadania in-
westycyjne na drogach. Największym 
zadaniem inwestycyjnym jest przebu-
dowa ul. Prostej  i ul. Targowej II etap. 

Ponadto w ramach konkursów ofert 
złożono projekty: termomodernizacja 
Zespołu Szkół z DNJB, gruntowna 
Termomodernizacja Budynku KPPSP 
w Hajnówce, rozbudowa i przebu-
dowa budynku mieszkalnego oraz 
gospodarczego z przeznaczeniem na 
mieszkania i warsztaty treningowe dla 
osób niepełnosprawnych. Rada Po-
wiatu jednogłośnie podjęła uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu powia-
tu na 2016rok.  

W dalszej części Rada pod-
jęła uchwały w sprawach: Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Powiatu 
Hajnowskiego na lata 2016-2023; 
rozpatrzenia skargi na działalność 
Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Hajnówce; w spra-
wie zmian w budżecie na 2015 rok; 
zmian do Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Powiatu Hajnowskiego 
na lata 2015-2023; zabezpieczenia 
w budżecie Powiatu Hajnowskiego 
środków finansowych przeznaczo-
nych na pokrycie udziału własnego 
w projekcie pn. „Rozbudowa i prze-
budowa budynku mieszkalnego oraz 
gospodarczego z przeznaczeniem na 
mieszkania i warsztaty treningowe 

dla osób niepełnosprawnych”  uchwa-
lenia statutu Powiatu Hajnowskiego; 
zmiany uchwały Nr XXIX/191/05 Rady 
Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 
grudnia 2005r. w sprawie utworzenia 
Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla 
Osób z Zaburzeniami Psychiczny-
mi; statutu Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Hajnówce; wyboru 
podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Hajnówce za 2015r.; 
określenia zadań, na które przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w 2015r.; uchwalenia planu 
pracy Rady Powiatu Hajnowskiego na 
2016r.; uchwalenia planu pracy Komi-
sji Rewizyjnej na 2016r.; uchwalenia 
planu pracy Komisji Rady Powiatu 
Hajnowskiego na 2016r. 

W punkcie wolne wnioski 
Starosta Hajnowski Mirosław Roma-
niuk poinformował, iż hajnowski SP 
ZOZ w rankingu „Bezpieczny Szpital”, 
zajął 25 miejsce w Polsce i pierwsze 
w województwie podlaskim. Głos 
zabrała także radna Olga Rygorowicz 
– radna ponowiła sprawę budowy 
chodnika przy budynku PCPR, PUP 
i Poradni Psychologiczno – Pedago-
gicznej. Odpowiedzi udzielił Prze-
wodniczący Rady Powiatu Lech Jan 
Michalak, zaznaczając że realizacja 
inicjatywy pozostaje w toku. Ponadto 
Przewodniczący odczytał pismo od 
Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wie-
ku z podziękowaniem dla radnych, 
Staroście i pracowników starostwa 
za wsparcie działań stowarzyszenia. 
Lech Jan Michalak odczytał również 
życzenia od Konsula Generlanego RP 
w Brześciu.

Miłym akcentem sesji był 
gościnny występ pensjonariuszki DPS 
Rokitnik z Białowieży Emilii Brynow-
skiej, która pięknie zaśpiewała kolędy 
oraz grupy teatralnej z Domu Dziecka 
w Białowieży w spektaklu na podsta-
wie książki „Opowieść wigilijna” Ka-
rola Dickensa. Kunszt aktorski i wła-
snoręcznie przygotowane dekoracje 
zachwyciły publiczność - najbardziej 
wzruszającą  chwilą było wyjście ak-
torów  do  widowni i złożenie życzeń.

Więcej nt. przebiegu sesji 
oraz interpelacji w Biuletynie Staro-
stwa Powiatowego w Hajnówce

Katarzyna Nikołajuk

We wrześniu 2015 r.  zakoń-
czyła się realizacja projektu  „Plat-
forma współpracy na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju rejonu Puszczy 
Białowieskiej”.  Działania podjęte 
w ramach projektu pozwoliły wy-
pracować kierunek rozwoju regionu 
przy zaangażowaniu społeczności 
lokalnej oraz przyczyniły się do 
wzrostu świadomości ekologicznej 
lokalnego społeczeństwa. Ustalone 
w drodze konsultacji społecznych 
priorytety rozwoju powiatu zostały 
uchwalone przez Radę Powiatu 
Hajnowskiego w dokumencie stra-
tegicznym pn. „Program Rozwoju 
Powiatu Hajnowskiego do roku 

Aktywnie na rzecz regionu Puszczy Białowieskiej - Rada Programowa działa nadal
2020” (Uchwała nr X/75/15 z dnia 
29 października 2015 r.). W ciągu 
ponad dwóch lat realizacji projektu 
przeprowadzono szereg działań 
skierowanych do społeczności lo-
kalnej - spotkań z mieszkańcami 
powiatu, szkoleń, zajęć terenowych 
dla dzieci i młodzieży, imprez maso-
wych, prezentacji regionu na targach 
i  imprezach w kraju.

 Cele wytyczone w projek-
cie pozostają jednak nadal aktualne, 
tak jak wciąż nierozwiązana pozo-
staje kwestia sposobu zarządzania 
obszarem Puszczy Białowieskiej, 
która mogłaby pogodzić potrzeby 
lokalnego społeczeństwa z potrze-

bami ochrony środowiska. W związ-
ku z koniecznością prowadzenia 
dalszych rozmów i podejmowania 
wspólnych uzgodnień odnośnie 
przyszłości regionu swoje spotkania 
kontynuować będzie Rada Progra-
mowa utworzona w ramach w/w 
projektu, składająca się z przed-
stawicieli władz lokalnych, nad-
leśnictw, Białowieskiego Parku 
Narodowego, instytucji rządowych 
i naukowych, organizacji pozarzą-
dowych, przedsiębiorców i sektora 
turystycznego. Mamy nadzieję, że 
dzięki wspólnemu działaniu nasz 
głos będzie bardziej słyszalny za-

równo na poziomie województwa, 
jak i kraju. Wspólnie i zgodnie mo-
żemy więcej, dlatego zapraszamy 
wszystkie instytucje i organiza-
cje pozarządowe, które chciałyby 
współpracować na rzecz regionu 
Puszczy Białowieskiej do włączenia 
się do prac Rady Programowej. W 
tym celu należy złożyć formalny 
wniosek o przyjęcie w skład Rady 
Programowej przesyłając go na 

adres platforma.koordynator@po-
wiat.hajnowka.pl lub składając go 
w budynku Starostwa Powiatowego 
w Hajnówce, ul. A. Zina 1, pok. nr 4. 
Aktualna pozostaje strona projektu 
www.puszczailudzie.pl.

22.01.2016 r.                                                                                      

     Karol Zub
 Przewodniczący

Rady Programowej



Gazeta Hajnowska - bezpłatny dodatek do „Wieści Podlaskich” ISSN-1509-0329.
Wydawca: Agencja Gospodarcza „Współpraca”, spółka zo.o., 15 – 872 Białystok, ul. Dąbrowskiego 28 lok. 34.   gazeta@hajnowka.pl,   redakcja@powiat.hajnowka.pl
Redaktor Naczelny: Wiesław Pietuch tel. 531 530 691, redaktor wydania: Wiesław Sokołowski tel. 601 724 296
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Stabilny budżet to gwarancja rozwoju
Cd. ze str. 1

Terytorialnym dla Województwa 
Podlaskiego, który został podpisany 
we wrześniu 2014r. W Programie 
ujęto inwestycje dążące do poprawy 
klimatu dla biznesu, dostępności 
komunikacyjnej, wzrostu atrakcyj-
ności turystycznej, poprawa kapita-
łu ludzkiego i społecznego. Szeroki 
jest przekrój przedsięwzięć – od 
tych wspierających przedsiębior-
czość w postaci funduszy granto-
wych na doposażenie miejsc pracy 
czy funduszy pożyczkowych na roz-
poczęcie działalności gospodar-
czej, poprzez turystykę do działań 
z zakresu komunikacji, uwzględ-
niających rewitalizację linii kolejo-
wej Hajnówka – Białowieża oraz 
modernizację dróg powiatowych 

i gminnych a także wojewódzkich 
o znaczeniu gospodarczym. W pla-
nach ujęto m.in. drogę wojewódzką  
nr 687 Zwodzieckie – Juszkowy 
Gród czy drogę wojewódzką nr 675 
na odcinku Nowosady-Zabłudów. 
Program składa się z komplekso-
wych działań kumulujących rozwój 
regionu, wypracowanych w pro-
cesie konsultacji z samorządami, 
stowarzyszeniami, nadleśnictwami, 
przedsiębiorcami czy Białowieskim 
Parkiem Narodowym. Aktualnie 
Program jest weryfikowany na po-
ziomie ministerialnym, wierzę, że 
uzyska on aprobatę rządu. 

GH: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała 

Katarzyna Nikołajuk

3 grudnia 2015 roku Miejska 
Biblioteka Publiczna im. dr T. Rako-
wieckiego zorganizowała wieczór 
autorski Hanny Pasterny, połączony 
z promocją jej najnowszej książki 
„Moje podróże w ciemno”. Pani 
Hania przyjechała do Hajnówki by 
uczestniczyć w II Międzynarodowym 
Forum Opiekunów i Terapeutów 
Osób Niepełnosprawnych zorga-
nizowany przez Specjalny Ośrodek 
Szkolono Wychowawczy. Sama od 
urodzenia jest osobą niewidomą, co 
nie przekreśliło jej szans na eduka-
cję, podróże czy samorealizację. 

 „Moje podróże w ciemno” 
to trzecia książka w dorobku ja-
strzębianki, która swoją charyzma-
tyczną osobowością zjednała serca 
uczestników forum i bibliotecznego 
spotkania. Drobna, uśmiechnięta, 
z nieodłączną białą laską od pierw-
szego kontaktu budzi zaufanie, ale 
przede wszystkim sprawia, że nie 
boimy się do niej podejść, poroz-
mawiać, zadać pytanie… To, jak 
wyznała na początku spotkania, po-
ważna bariera utrudniająca relacje 
na linii niewidomy a reszta świata. 
Pokutuje w nas przeświadczenie, że 
ludzie niewidomi, czy też cierpiący 
na inny rodzaj niepełnosprawności, 
nie chcą naszej pomocy, obwiniając 
cały świat za swoje nieszczęście. 

Pani Hania swoją postawą zdaje się 
temu wszystkiemu zaprzeczać, co 
więcej, sama niesie pomoc potrze-
bującym, a kiedy to ona potrzebuje 
wsparcia, nie boi się o tym otwarcie 
powiedzieć. Inspirację do napisania 
książek czerpała z życia, opowiada 
w nich swoją historię, od czasów 
wczesnego dzieciństwa, kiedy to 
jako pięcioletnia dziewczynka zo-
stała rozdzielona z rodziną, aby 
podjąć naukę w jedynym wówczas 
ośrodku przedszkolnym w Laskach. 
Lata szkolne upłynęły Hannie na 
intensywnej nauce, ale zapamiętała 
też stan ciągłej podróży pociągiem, 
z rodzinnego Jastrzębia Zdroju do 
Warszawy, a stamtąd do Lasek. 
Trasa, którą latami pokonywała 
autorka „Moich podróży w ciemno”, 
przez lata kojarzyła się jej wyłącznie 
z rozłąką i tęsknotą za domem, 
jeden z rozdziałów promowanej 
książki nosi nawet tytuł „Byle nie 
do Warszawy”. I choć podróże wy-
pełniają znaczną część jej życia, 

Wieczór autorski Hanny Pasterny w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej

Warszawa pozostaje tym punktem 
na mapie, który budzi wiele, nieko-
niecznie dobrych wspomnień. 

 W trakcie spotkania Han-
na Pasterny opowiadała o swojej 
ogromnej ciekawości ludzi i świata, 
łatwość w zjednywaniu nowych 
przyjaciół sprawiła, że na jej ży-
ciowej drodze pojawiła się Marion, 
mieszkająca na co dzień w Szkocji 
wykładowczyni na Uniwersytecie 
w Glasgow. Nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby nie osoba Marion, 
którą w swojej książce tak charak-
teryzuje Hanna Pasterny :

„Marion mieszka w Szkocji 
i wykłada na Uniwersytecie w Glas-
gow. Zna kilkanaście języków, w tym 
polski, tworzy wynalazki mające 
usprawnić funkcjonowanie osób 
niepełnosprawnych, ma genialne 
pomysły, specyficzne poczucie hu-
moru i jest wspaniałą przyjaciółką. 
Wspólne podróżowanie to dla nas 
obu prawdziwe wyzwanie, ale też 
fascynująca przygoda. Marion jest 
krótkowidzem i ma zespół Asper-
gera – zaburzenie ze spektrum 
autyzmu. Nie zawsze rozumie więc 
społeczne reguły, niuanse w osobi-
stych kontaktach, sygnały ze strony 
innych czy oczekiwania otoczenia. 
Ma trudności z komunikacją niewer-
balną, przebywaniem w grupie i ak-

ceptacją zmian. Jest nadwrażliwa 
na światło, zapachy i dźwięki. Nie 
cierpi samolotów, pociągów, auto-
busów. Ubiera się dość specyficznie 
– najchętniej w rzeczy, które sama 
szyje. Zazwyczaj na zwykłe okulary 
zakłada drugie, przeciwsłoneczne, 
a na uszy – przemysłowe słuchawki 
tłumiące hałas. Nawet podczas 
dalekich podróży nie rozstaje się ze 
swoim rowerem. Cóż,  w całym tym 
ekwipunku rzeczywiście przypomi-
na przybysza z innej planety!”

Nietuzinkowa i ekscentrycz-
na przyjaciółka to wierna towa-
rzyszka podróży Hanny Pasterny, 
która akceptuje wszystkie dziwac-
twa Marion, i w tym jak przypuszcza, 
tkwi sekret ich znajomości. 

Praktyczne aspekty podró-
ży osoby niewidomej, utrudnie-
nia i niedogodności napotykane na 
dworcach i lotniskach, zwłaszcza 
tych krajowych, przedstawiła au-
torka książki w zabawnych anegdo-
tach, które wszystkich utwierdziły 

w przekonaniu, że Hanna Pasterny 
to wyjątkowa osoba, pogodzona ze 
sobą i światem, obdarzona dystan-
sem do siebie i swojej niepełno-
sprawności. Ciekawie opowiadała 
o swoim pobycie w Belgii, gdzie 
wyjechała na jeden z licznych wo-
lontariatów. Nowe doświadczenie, 
trudne warunki lokalowe, tęsknota 
za bezpiecznym domem przysłoniły 
znaczną część pobytu Pani Hani 
w Brukseli, jednak wracając do 
domu po zakończonym stażu czuła, 
że to doświadczenie odmieniło ją 
i wzbogaciło. Wrodzona skromność 
nie pozwoliła jej chwalić się swoimi 
odznaczeniami, w 2009 roku otrzy-
mała wyróżnienie Lady D, a w 2011 
nagrodę Człowiek bez barier. Po 
ukończonych studiach filologii ro-
mańskiej i podyplomowej logopedii 
Hanna Pasterny pracuje jako kon-
sultantka ds. osób niepełnospraw-
nych w stowarzyszeniu Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
CRIS w Rybniku. Jest społeczną 
asystentką europosła, profesora 
Jerzego Buzka, wolontariuszką 
w Towarzystwie Pomocy Głuchonie-
mym. Choć jak podkreśliła, początki 
jej zawodowej drogi wcale nie były 
łatwe, choroba czy jakiekolwiek 
inne ograniczenia zdrowotnie nie 
przekreślają szans na znalezienie 

pracy, nawet 
w Polsce. Kra-
je zachodnie 
mają bardziej 
rozbudowany 
s y s t e m  p o -
mocy osobom 
z  r ó ż n y m i 
dysfunkcjami, 
a doświadcze-
nia wyniesione 
z  w o l o n t a -
riatów i sta-
ży  odbytych 
w Belgii  czy 
Waszyngtonie, 
owocują dziś 

sukcesami zawodowym Hanny Pa-
sterny. W wolnych chwilach, a bywa 
ich naprawdę niewiele, uwielbia 
czytać książki, najczęściej te wyda-
ne w brajlu, niekiedy skłania się ku 
nowszym technologiom, a relaksuje 
się jedynie przy muzyce klasycznej. 

Bezpośredniość naszego 
gościa, wrodzona mądrość i pokora 
sprawiły, że przez moment publicz-
ność obecna na spotkaniu zapo-
mniała o swoich troskach i proble-
mach, słuchając jedynie Pani Hanny 
i jej pasjonującej historii. To, w jaki 
sposób poznaje ona  świat, mimo 
poważnych ograniczeń czerpie ra-
dość z życia, a przede wszystkim, 
dostrzega wokół siebie ludzi po-
trzebujących pomocy czyni ją osobą 
wyjątkową. 

Książki Pani Hanny Paster-
ny: „Tandem w szkocką kratkę” 
i „Moje podróże w ciemno” można 
wypożyczyć w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Hajnówce.

Joanna Kisielewicz

Na terenie powiatu hajnow-
skiego zostały umieszczone nowe 
znaki drogowe typu E22c pełniące 
funkcje oznakowania turystycznego. 
Zostały one wykonane w ramach pro-
jektu „Oznakowanie obiektów tury-
stycznych w województwie podlaskim 
znakami typu E22c” realizowanego 
przez Podlaską Regionalną Organiza-
cję Turystyczną, dofinansowanego ze 
środków Ministerstwa Sportu i Tury-
styki oraz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego.

Jako partner w projekcie Wy-
dział Promocji i Rozwoju Starostwa 
Powiatowego w Hajnówce pracował 
nad projektem graficznym oraz nad 
uzyskaniem pozwoleń i dokumentacji 
na ustawienie znaków drogowych - 
brązowych tablic turystycznych.

Znaki te są elementem sys-
temu informacji i identyfikacji atrakcji 
turystycznych.

Nowe znaki drogowe 
w Powiecie Hajnowskim

Według Załącznika nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicz-
nych dla znaków i sygnałów drogo-
wych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach, „znak E22c 
‚Informacja o obiektach turystycznych’ 
stosuje się w celu wskazania obsza-
ru (miasta), na którym znajduje się 
szereg godnych uwagi obiektów tu-
rystycznych. Na znaku umieszcza się 
nazwę obszaru (miasta), na którym 
występują atrakcje turystyczne oraz 
ich symbole. Znaki umieszcza się przy 
drogach dojazdowych do obszaru”.

Dodatkowo na terenie Gminy 
Białowieża zostały również ustawio-
ne znaki drogowe typu E22c. Nad 
przygotowaniem grafiki pracował 
Urząd Gminy w Białowieży.

 Urszula Janiel 

Z dniem pierwszego stycznia 
2016r. wchodzą w życie przepisy Usta-
wy z dnia 27.05.2015 r. o zmianie usta-
wy o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji oraz niektórych innych 
ustaw. Zniesienie opłaty recyklingowej 
od pojazdu wprowadzonego na tery-
torium kraju, możliwości otrzymania 
trzeciej tablicy rejestracyjnej oraz obo-
wiązek wpisywania pełnych danych na-
bywcy w dokumentach przenoszących 
prawo własności – oto najistotniejsze 
zmiany, które weszły w życie z począt-
kiem roku. Ponadto przepisy prawa zo-
bowiązują dealerów samochodowych 
i właścicieli komisów do zapewnienia 
i finansowania sieci zbierania wycofa-
nych z użytkowania pojazdów.

Opłaty recyklingowej (do-
tąd wynoszącej 500 zł) nie ponosi 
osoba fizyczna, która nabyła auto po 
pierwszym stycznia 2016. Jeśli auto 
zostało sprowadzone przed wejściem 
nowych przepisów w życie, pomimo 
rejestracji w 2016 roku opłatę trzeba 
będzie uiścić.

Zmiana przepisów 
– znika opłata recyklingowa

W sytuacji, gdy auto zostało 
wprowadzone na terytorium kraju 
w różnych terminach, za dzień jego 
wprowadzenia uważa się dzień naj-
wcześniejszy.

Kolejna zmiana dotyczy wy-
mogu uzupełnienia pełnych danych 
nabywcy. W dokumentach przeno-
szących prawo własności – czyli np. 
w umowach kupna lub sprzedaży, fak-
turach – znaleźć się muszą takie dane 
jak pesel, regon, adres zamieszkania 
czy siedziby firmy.

Od p ierwszego stycznia 
2016r. zaczną także obowiązywać 
przepisy zezwalające  na używanie 
dodatkowej tablicy rejestracyjnej. 
Wydawana będzie dla pojazdu sa-
mochodowego, na którym właściciel 
zamierza zamontować bagażnik na 
rowery, zasłaniający tablicę reje-
stracyjną. Właściciel będzie musiał 
złożyć wniosek o wydanie dodatkowej 
tablicy i wnieść opłatę w wysokości 
53 złotych.

Katarzyna Nikołajuk


