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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Każdego roku wraz z końcem stycznia 
przychodzi ważny czas w przestrzeni publicz-
nej miasta Hajnówka. Ma miejsce wówczas 
szczególna uroczystość. W jej trakcie pozna-
jemy osobowości, które poprzez swoją dzia-
łalność na rzecz społeczności lokalnej wpisują 
się w grono zasłużonych dla wspólnoty. Ich 
aktywność niesie wkład w życie społeczno-
gospodarcze, podnosi jego jakość. Są to osoby 
reprezentujące różne dziedziny tj. gospodar-
ka, kultura, ochrona zdrowia.  Symbolicznym 
uhonorowaniem tego faktu są Honorowe Na-
grody Burmistrza Miasta Hajnówka QUERCUS. 
Stanowią one społeczne podziękowanie za 
dotychczasową pracę, wyraz doceniania jej 
przez ogół oraz pewnego rodzaju motywację 
do dalszego działania. Jednostki nagrodzone 
wyróżniają szczególne cechy: pasja do wy-
konywanej pracy, bezinteresowność, deter-
minacja, zakorzenienie w hajnowskiej ziemi. 
Od pierwszej edycji gali, która miała miejsce 
w 2015 roku, poznaliśmy już 19 laureatów.  

Honorowe Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka 
QUERCUS - Hajnówka 2020 zostały przyznane

W 2020 dołączyło do tego grona kolejnych 
czterech. 

31 stycznia w Hajnowskim Domu Kultury 
odbyła się uroczysta gala rozdania statuetek. 
Poprowadziła ją niezastąpiona mistrzyni kon-
feransjerki Mariola German-Pietruczuk. Arty-
styczny wstęp zapewnił laureat zeszłorocznej 
nagrody w dziedzinie kultury Michał Skiepko, 
urzekając swym operowym głosem przybyłych 
gości. Wśród nich byli przedstawiciele lokal-
nych samorządów, jednostek organizacyjnych, 
przedsiębiorstw, grono lokalnych artystów. 
Swą obecność zaznaczył Poseł na Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej Stefan Krajewski. Go-
spodarz spotkania Burmistrz Miasta Hajnówka 
Jerzy Sirak, podkreślając jego istotę zaznaczył, 
iż wybór laureatów to przede wszystkim za-
słyszane głosy, sugestie płynące z przestrzeni 
miejskiej, jakie pozwalają na wyłonienie grona 
laureatów.  Nagroda przyznawana jest w imie-
niu mieszkańców. 

Cd. str. 2

Mimo, iż Hajnówka wraz z Rejonem 
Kamienieckim podejmują się wspólnych 
przedsięwzięć od wielu lat, do tej pory nie 
było między nimi formalnego dokumentu re-
gulującego ich stosunki transgraniczne. Oba 
samorządy wspólnie zrealizowały wiele pro-

jektów dofinansowanych ze środków europej-
skich Programu Współpracy Transgranicznej  
Polska-Białoruś-Ukraina. Kluczową inwestycją 
była „Rozbudowa transgranicznego systemu 
oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Za-

Hajnowsko-kamienieckie porozumienie  
o współpracy partnerskiej
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Przedsiębiorco, mieszkańcu, przed-
stawicielu gminy - chciałbyś skorzystać 
z technologii OZE ale nie wiesz od czego 
zacząć? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy 
nowoutworzonego Centrum ds. OZE! Cen-
trum Energii Odnawialnej aktywnie poma-
ga mieszkańcom regionu!

Centrum Energii Odnawialnej to nowa 
inicjatywa Powiatu Hajnowskiego, realizowana 
w wyniku kontynuacji współpracy ze Stowarzy-
szeniem Energievision Frankenwald e.V. w Kro-
nach.  Z końcem listopada 2019 r. Starosta 
Hajnowski Andrzej Skiepko uczestniczył w uro-
czystym podpisaniu porozumień dotyczących 
współpracy nowo powstałego Centrum Energii 
Odnawialnej z jego partnerami. Do projektu 
przystąpiło 28 instytucji i organizacji m.in. Po-
litechnika Białostocka, Białostocki Park Nauko-
wo-Technologiczny, Izba Rzemieślnicza i Przed-
siębiorczości, Lokalna Grupy Działania Puszcza 
Białowieska, a także samorządy wchodzące 
w skład powiatu białostockiego i hajnowskiego. 
Centrum Energii Odnawialnej w ramach projek-
tu będzie wspierane do 2020 r., to inwestycja fi-
nansowana przez niemieckie Ministerstwo Śro-
dowiska, w ramach Europejskiej Inicjatywy na 

Centrum Energii Odnawialnej  
już pomaga naszym mieszkańcom!

rzecz Ochrony Klimatu (EUKI). Liderem projektu 
jest stowarzyszenie Energievision Frankenwald, 
partnerami – Powiat Hajnowski i Białostocki 
Obszar Funkcjonalny. Całkowita wartość pro-
jektu to 334 859, 25 euro, z czego do powiatu 
jako jednego z dwóch parterów trafią środki 
w wysokości 106 775, 00 EUR. Wkład własny 
Powiatu Hajnowskiego w formie rzeczowej to 
11% wartości projektu. Energia odnawialna 
to przyszłość naszego bezpieczeństwa ener-
getycznego. By móc skorzystać z dostępnych 
rozwiązań, niezbędna jest wiedza. Utworzenie 
Centrum obsługującego podmioty indywidual-
ne oraz firmy i instytucje, ułatwi mieszkańcom 
dostęp do rzetelnych informacji o technologiach 
OZE oraz źródłach finansowania inwestycji – 
mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Utworzone Centrum Kompetencji w ob-
szarze Energii Odnawialnych i Efektywności 
Energetycznej ma za zadanie promować tech-
nologię OZE w regionie, z jego usług mogą 
korzystać przedstawiciele samorządów i insty-
tucji, ale również mieszkańcy i przedsiębiorcy. 
Oferowana pomoc jest bardzo konkretna: nasi 
eksperci służą fachowym doradztwem w za-

Cd. str. 4

Powiat Hajnowski pozyskał kolejne 
środki – tym razem na edukację. Stara-
niem samorządu powiatu oferta edukacyj-
na Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego  w Hajnówce zostanie rozsze-
rzona o mieszkania treningowe. Wartość 
inwestycji to blisko 1 mln. zł

Projekt zakłada adaptację budynku przy 
SOSW w Hajnówce (teren Zespołu Szkół Za-
wodowych), w którym powstaną 2 mieszkania 
treningowe, ponadto  zagospodarowany zosta-
nie również teren wokół obiektu. Mieszkania 
treningowe będą miejscem, w którym uczniom 
Ośrodka zapewni się usługi bytowe oraz na-
ukę – samodzielności, pełnienia ról społecz-
nych oraz utrwalania samodzielności. Dzięki 
realizacji projektu  powstaną mieszkania, zbli-
żone do warunków domowych, w którym pod 
okiem trenerów podopieczni SOSW będą się 
uczyć samodzielnego życia, w tym: czynności 
domowych jak pranie, sprzątanie, przygoto-
wywanie posiłków,  nauki robienia zakupów 
i gospodarowania pieniędzmi. A na placu wokół 
budynku uczniowie założą ogródek kwiatowy 
i warzywny, o który sami będą  dbali. Na tym 
nie koniec – inwestycja umożliwi uczniom zaro-
bek pierwszych pieniędzy - na terenie mieszkań 
treningowych będzie funkcjonować spółdzielnia 
uczniowska w formie sklepu online z ofertą 
usług ogrodniczych i wyrobów rękodzielniczych, 
przygotowanych samodzielnie przez uczniów.

Projekt ze względu na cele: społeczny, 
gospodarczy i środowiskowy, spełnia założe-

Kolejne pieniądze dla Powiatu Hajnowskiego
nia polityki zrównoważonego rozwoju i równo-
ści szans. Powstanie mieszkań treningowych 
wpisuje się  także w idee funkcjonowania 
Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowaw-
czego – SOSW to jedyna placówka w regionie 
kompleksowo zajmująca się edukacją, wycho-
waniem i opieką nad osobami z różnymi nie-
pełnoprawnościami, w tym przede wszystkim 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim 
oraz z cechami autyzmu, w wieku od urodzenia 
do 24 r.ż. Ośrodek systematycznie wprowadza 
nowatorskie rozwiązania programowe, nowo-
czesne metody nauczania i realizuje indywi-
dualne programy terapeutyczne dla każdego 
ucznia. A za sprawą realizacji projektu, i tak bo-
gata oferta SOSW zostanie uzupełniona o no-
woczesne rozwiązania z zakresu praktycznej 
nauki – uczniowie w odpowiednich warunkach 
zyskają możliwość treningu samodzielnego 
życia.  

Całkowita wartość inwestycji to 921 776, 
02 zł, z czego 626 807, 67  zł to dofinanso-
wanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego, wkład własny zaś – 
294 968, 35 zł. Inwestycja będzie realizowana 
w terminie   grudzień 2019 – listopad 2021. 
Umowa o dofinansowaniu pomiędzy Wojewódz-
twem Podlaskim a Powiatem Hajnowskim zo-
stała podpisana 30 grudnia 2019 r. Samorząd 
reprezentowali Starosta Hajnowski Andrzej 
Skiepko oraz Wicestarosta Joanna Kojło.                              

Katarzyna Miszczuk
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Muzycznym ukłonem w stronę 
nagrodzonych były utwory z przesła-
niem w wykonaniu wokalistek Studia 
Piosenki Estradowej HDK. 

Honorowe Nagrody Burmistrza 
Miasta Hajnówka QUERCUS - Haj-
nówka 2020 otrzymali: 

TVK Hajnówka
Jej początki sięgają 1994 roku. 

To już 25 lat świadczenia usług tele-
wizji kablowej mieszkańcom Hajnów-
ki.  Od samego początku jest to spół-
ka stawiająca na rozwój w oparciu 
o nowoczesne technologie. Już z po-
czątkiem  XXI wieku, bo w 2002 roku 
jako jedna z pierwszych telewizji ka-
blowych w Polsce, do świadczenia 
swoich usług wykorzystywała media 
światłowodowe. Pozwoliło to, w nie-
długim czasie, zapewnić stały dostęp 
do szerokopasmowego Internetu, 
wprowadzenia telewizji cyfrowej 
oraz telefonii stacjonarnej. Ponad-
to,  z myślą o społeczności lokalnej 
na zlecenie telewizji kablowej od 10 
lat produkowany jest kanał Telewizji 
Podlasie. Zasięg sieci kablowej zna-
cząco zwiększył się dzięki wdrożeniu 
nowoczesnej technologii  „światło-
wód do domu”. Aktualnie w zasięgu 
Telewizji Kablowej znajduje się 99% 
mieszkańców Hajnówki. Ponadto fir-
ma świadczy usługi w Bielsku Podla-

skim, Wysokiem Mazowieckiem i Cie-
chanowcu. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom klientów, firma z oka-
zji obchodzonego w ubiegłym roku 
jubileuszu 25-lecia uzupełniła swoją 
ofertę o świadczenie usług telefonii 
komórkowej i internetu mobilnego.

Dr n. med. Wojciech Tołwiński
Absolwent Akademii Medycznej 

w Białymstoku, doktor nauk medycz-
nych i specjalista z zakresu chirurgii 
ogólnej. Swoje zawodowe doświad-
czenie zdobywał podczas wieloletniej 
pracy w II Klinice Chirurgii Gastro-
enterologicznej w Białymstoku, oraz 
w czasie pełnienia funkcji ordynatora 
oddziału chirurgicznego w Bielsku 
Podlaskim (2001-2003r.). Obecnie 
rozwija swój medyczny fach na od-
dziale chirurgii w hajnowskim szpita-
lu Hajnówce oraz prywatnej prakty-
ce. Uczestniczył w wielu szkoleniach 
krajowych i zagranicznych, doskona-
ląc na nich umiejętności z dziedziny 
operacji laparoskopowych. Do dnia 
dzisiejszego wykonał imponującą 
liczbę zabiegów z chirurgii ogólnej 
oraz operacji laparoskopowych (kil-
kadziesiąt tysięcy; w 2009 r. miał już 
ich ok. 10 tysięcy). Za liczbami tymi 
idzie efektywność oraz zadowolenie 
pacjentów, za co jest bardzo ceniony 
nie tylko w regionie, ale na terenie 
całego kraju:

„…Najlepsza osoba jaką mogłam 
spotkać na swojej drodze. Dopie-
ro po operacji walka z otyłością 
przynosi rezultaty. Dr Tołwiński jest 
wspaniałym człowiekiem podchodzi 
do każdego indywidualnie i z ser-
cem. Każdemu z czystym sercem 
polecam…”;
„…Dr Tołwiński to człowiek z pa-
sją i ogromnym sercem, kochający 
to co robi. Do każdego człowieka 
podchodzi indywidualnie. Liczy się 
każdy pacjent - zarówno ten młody, 
jak i stary. Według Niego każdy za-
sługuje na szansę. Zawsze rzeczo-
wy i kompetentny. Profesjonalista 
w każdym calu. Jak dla mnie anioł 
z powołania a lekarz z wyboru :) Pa-
nie Doktorze – dziękuję! Pacjentka 
z Mińska Mazowieckiego…”. (źródło: 
https://www.znanylekarz.pl/wojciech-
-tolwinski/chirurg/hajnowka).

Pastor Jerzy Szachiewicz
Od ponad 20 lat niesie opiekę 

duchową wiernym Kościoła Chrześci-
jan Baptystów w Hajnówce. Chrzest 
wiary przyjął 29 sierpnia 1976 roku 
w Narwi. W 1988 roku ukończył 
Seminarium Teologiczne Kościoła 
Chrześcijan Baptystów. Przez 10 
lat przewodniczył wspólnocie bap-
tystów w Narwi. Od 12 września 
1999 roku pełni obowiązki pastora 
zboru w Hajnówce. W swojej posłu-

dze dużą uwagę skupia na rozwa-
żaniach duchowych we wspólnocie, 
które wzmacniają wiarę w Boga oraz 
więzi międzyludzkie.  Organizator 
licznych wydarzeń integracyjnych 
dla członków zboru m.in. „Wakacyj-
ny  Klub Biblijny”, a także wspiera 
potrzebujących poprzez współpracę 
z Bankiem Żywności oraz Urzędem 
Miasta Hajnówka.

Prof. dr hab. Jarosław 
Perszko

Artysta – rzeźbiarz, performer, 
autor obiektów intermedialnych, 
scenografii dla filmu, teatru dra-
matycznego i lalkowego, działacz 
kulturalny, profesor akademicki. 
Urodzony i mieszkający w Hajnówce.  
Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, gdzie  w kolejnych latach 
po uzyskaniu dyplomu pełnił funkcję 
asystenta prof. Adolfa Ryszki w Za-
kładzie Rzeźby. Od 1997 roku pracuje 
na Wydziale Architektury Politechniki 
Białostockiej. W latach 2007–2016 
kierował Katedrą Architektury 
Wnętrz, od roku 2016 obejmuje sta-
nowisko prorektora ds. studenckich 
Politechniki Białostockiej. Prowadzi 
zajęcia z rzeźby, modelowania i dzia-
łań przestrzennych na kierunku ar-
chitektura wnętrz na Wydziale Archi-
tektury Politechniki Białostockiej oraz 

z rzeźby i modelowania na kierunku 
technologia teatru lalek na Wydzia-
le Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku 
Akademii Teatralnej im. Aleksandra 
Zelwerowicza w Warszawie.

W listopadzie 2019 roku Prezy-
dent RP nadał Jarosławowi Perszko 
tytuł profesora sztuki. Od wczesnych 
lat 90. artysta nieprzerwanie pro-
wadzi swoją pracownię w Hajnówce. 
W rodzinnej Hajnówce zrealizował 
szereg projektów upowszechniają-
cych sztukę współczesną. Był inicja-
torem, współzałożycielem i prezesem 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
„Artyści w naturze” (2000–2011). 
Współorganizował i uczestniczył 
w międzynarodowych plenerach 
„Aliaż”, których efektem są osadzo-
ne w przestrzeni miejskiej rzeźby, 
wykonane we współpracy z Zakła-
dami Maszynowymi HAMECH. Jest 
autorem koncepcji fontanny w Parku 
Miejskim oraz nowego herbu Miasta 
Hajnówka. Uhonorowany licznymi 
wyróżnieniami, m.in.: Srebrnym Me-
dalem „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis”, 2019; odznaką honorową na-
daną przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”, 2006; nagrodą 
Marszałka Województwa Podlaskiego 
w dziedzinie twórczości artystycznej 
za sezon 2001/2002. 

            Emilia Korolczuk

Dnia 15 stycznia 2020 r. (śro-
da) w Urzędzie Miasta Hajnówka 
odbyło się pierwsze spotkanie Gru-
py Inicjatywnej powołanej w ra-
mach projektu. Pełni ona funkcję 
opiniodawczo-doradczą, składa się 
z przedstawicieli organizacji poza-
rządowych i instytucji publicznych 
funkcjonujących na terenie miasta 
Hajnówka. Jej zadaniem jest wy-
pracowanie nowego rozwiązania 
w zakresie dostępności przestrzeni 
miejskiej dla osób o specjalnych po-
trzebach tj. osoby niepełnosprawne, 
niedowidzące, osoby starsze, dzieci. 

Po rekrutacji oraz weryfikacji 
zgłoszeń przez Komisję Rekrutacyj-
ną w skład GI weszły następujące 
podmioty (2-3 przedstawicieli z każ-
dego):

- Ośrodek Wspierania Organizacji 
Pozarządowych w Białymstoku 
(Lider Projektu),

- Stowarzyszenie Kulturalne „Pocz-
tówka”,

- Stowarzyszenie Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Hajnówce,

- Fundacja na rzecz budowy otwar-
tego społeczeństwa ONI - TO MY,

- Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Region Puszczy Białowieskiej”,

- Polski Związek Niewidomych Okręg 
Podlaski koło terenowe w Haj-
nówce,

- Fundacja Wspomagania Edukacji, 
Integracji i Terapii Osób Niepełno-
sprawnych „Kaja”,

- Związek na Rzecz Edukacji i Pro-
mocji Kultury Białoruskiej „Szczy-
ty”,

- Warsztat Terapii Zajęciowej przy 
Parafii Św. Trójcy w Hajnówce,

- Urząd Miasta Hajnówka,
- Hajnowski Dom Kultury,
- Miejska Biblioteka Publiczna im. dr 

Tadeusza Rakowieckiego ,
- Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Hajnówce.
Grupa została powołana 

Zarządzeniem nr 2/2020 Bur-
mistrza Miasta Hajnówka z dnia 

10 stycznia 2020 roku. Zgodnie 
z regulaminem (Załącznik nr 1 do 
Zarządzenia) spotykać się ona bę-
dzie raz w miesiącu. 

Spotkanie miało na celu za-
poznanie uczestników z ideą pro-
jektu, zaplanowanymi działaniami, 
rezultatami, rolą Grupy Inicjatywnej 
- przybliżyła je Iwona Zaborowska 
koordynator projektu, specjalista ds. 
nowego rozwiązania (OWOP). Całość 

animował Krzysztof Leończuk ani-
mator ds. współpracy (OWOP). 

Obecny na spotkaniu Burmistrz 
Miasta Jerzy Sirak wyraził nadzie-
ję, iż przedsięwzięcie to przysłuży 
się do podniesienia jakości funk-
cjonowania mieszkańców miasta 
o specjalnych potrzebach w prze-
strzeniach użyteczności publicznej 
(instytucji kultury, urzędu, podmio-
tów turystycznych). Dokumentem 
krajowym, będącym podstawą do 
realizacji projektu jest Rządowy 
Program Dostępność PLUS (ht-
tps://www.funduszeeuropejskie.
gov.pl/strony/o-funduszach/fun-
dusze-europejskie-bez-barier/
dostepnosc-plus/o-programie/), 
który pokrótce został przedstawio-
ny GI przez Karolinę Poczykowską 

pełniącą funkcję specjalisty ds. no-
wego rozwiązania z ramienia OWOP.  
Przewidzianym wiodącym efektem 
projektu będzie „Program Hajnów-
ka Dostępna. Kultura i Turystyka”. 
O założeniach modelu opowiedzia-
ła Katarzyna Łotowska (specjalista 
ds. efektów testowanego rozwiąza-
nia, OWOP).  Obejmować on będzie 
m.in. standardy świadczenia usług 
kulturalnych i turystycznych wraz ze 
wskazaniem modelowych rozwiązań 
w tym zakresie; standardy  obsługi  
klientów  dostosowanych  do  osób  
o  szczególnych potrzebach  oraz  
ich wdrożenie  w  ramach  dwóch  
jednostek  organizacyjnych  mia-

I spotkanie Grupy Inicjatywnej w ramach projektu „Hajnówka dostępna - program dostępności 
miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”

sta:  Biblioteki  oraz  Hajnowskiego  
Domu  Kultury  także  przez  Stowa-
rzyszenie  Pocztówka  (realizujące  
zadania  na  terenie  niedziałającego  
Dworca PKP z przeznaczeniem m. in. 
na funkcje kulturalne i integracyjne). 

W trakcie dyskusji podkre-
ślano konieczność partycypacyjnej 
pracy w ramach Grupy Inicjatywnej, 
działając na rzecz dobra wspólnego, 
a nie partykularnych korzyści.  Istot-
nym okazuje się również bezpośred-
ni kontakt z grupami docelowymi 
podczas diagnozy, który umożliwi 
zdobycie szerszej i bardzo rzetelnej 
wiedzy na temat ich potrzeb. 

Emilia Korolczuk

Dnia 16.01.2020r. w Haj-
nowskim Domu Kultury odbył się 
doroczny Koncert Świąteczny przy-
gotowany przez uczniów Społecz-
nej Szkoły Muzycznej. Wśród licznie 
zgromadzonych w sali kolumnowej 
rodziców, dziadków, rodzeństwa 
i znajomych miło nam było gościć 

Przewodniczącą Rady Miasta - Pa-
nią Walentynę Pietroczuk. Zebranych 
tego wieczoru przywitała dyrektor 
szkoły- Pani Alina Sajewicz i życzyła 
miłego odbioru a koncert prowadzili 
sami uczniowie - niektórzy debiu-
towali w tej roli. Program jak zwy-
kle został przygotowany na bogato 

Koncert Świąteczny
- występy indywidualne, duety, tria 
jak też chóry grupy młodszej i star-
szej. Miło było patrzeć i słuchać uta-
lentowanej młodzieży, która rozwija 
swoje zdolności i pasje pod okiem 
wykwalifikowanej kadry.

Elżbieta Golonko
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Portal edukacyjny Perspekty-
wy ogłosił 9 stycznia br. wyniki ran-
kingów szkół ponadpodstawowych. 
Hajnowskie licea utrzymały swoje 
dotychczasowe znaki jakości, tj. 
srebrny (II Liceum Ogólnokształcące 
z DNJB i brązowy (I Liceum Ogól-
nokształcące im. Marii Skłodowskiej 
- Curie).

Portal edukacyjny Perspek-
tywy po raz kolejny przygotował 
Ogólnopolski Ranking Liceum Ogól-
nokształcących, skupiając najlepsze 
licea z całej Polski. Wśród laureatów 
znalazł się Zespół Szkół  z Dodat-
kową Nauką Języka Białoruskiego 
w Hajnówce – placówka otrzymała 
tytuł srebrnej szkoły, zajmując 331 
miejsce w rankingu Liceów (na 1000 
możliwych), 29 miejsce w rankingu 
szkół olimpijskich (na 200 możli-
wych)  oraz 13 miejsce w rankin-
gu szkół wojewódzkich – „Białorus” 
jest punktowany od pierwszej edycji 
rankingu, zalicza się tym samym do 
grona najlepszych szkół w Polsce. 
Z kolei „Polak” czyli I LO im. Marii 
Skłodowskiej - Curie znalazł się 
w grupie najlepszych liceów w wo-
jewództwie zajmując 35 miejsce.  

Hajnowskie szkoły to praw-
dziwe kuźnie talentów - uczniowie 
od lat uczestniczą w olimpiadach 
przedmiotowych i zajmują wysokie 
miejsca – są laureatami i zdobyw-
cami miejsc na podium. Szkoły – 
zwłaszcza II LO z DNJB, mogą po-
szczycić się dużą liczbą finalistów 
i laureatów konkursów przedmio-
towych, olimpiad a także stypen-
dystami m.in. Stypendium Prezesa 

Rady Ministrów, Stypendium Mar-
szałka Województwa Podlaskiego 
oraz Stypendium im. Prof. Simony 
Kossak przyznawanego przez Za-
rząd Powiatu Hajnowskiego. 

Szkoły robią wiele, by umoż-
liwić uczniom jak najlepszy start 
i zdobywanie wiedzy w komforto-
wych warunkach. W „Białorusie” 
wdrożono autorski programu in-
dywidualnego wsparcia uczniów 
przygotowujących się do konkur-
sów. Uczeń, który przygotowuje 
się do olimpiady może liczyć na 
pomoc i wyrozumiałość nauczycieli 
– wsparcie polega na indywidula-
nej pracy z uczniem czy możliwości 
zwolnienia go z egzaminu. W „Pola-
ku” zaś funkcjonuje pracownia te-
rapeutyczna – w wygodnym, nowo-
czesnym i bezpiecznych otoczeniu 
uczniowie pod opieką nauczycieli, 
specjalistów odbywają zajęcia do-
stosowane do ich indywidualnych 
potrzeb i możliwości. 

Nowoczesny sprzęt
Obie placówki dbają też o do-

stęp do nowoczesnych urządzeń 
dydaktycznych. Standardem są 
rzutniki, TV, internet, a w „Białorusie” 
– dodatkowo tablice interaktywne.  
Na tym nie koniec – II LO z DNJB 
posiada nowoczesne laboratorium 
chemiczne, ponadto by zapewnić 
uczniom jak najlepszy dostęp do 
wiedzy, dzięki wsparciu funduszy 
unijnych, „Białorus” w 2018 r. za-
kończył realizację projektu „Zespół 
Szkół z DNJB w Hajnówce – aka-
demią rozwoju kompetencji kluczo-
wych”. W ramach tego zakupiono 

nowoczesne pomoce dydaktyczne 
do pracowni biologicznej, fizycznej 
i chemicznej (mikroskop w każdej 
ławce to tutaj standard). 

Projekty unijne
Szkoły otwierają uczniów na 

świat, starają się im pokazać bo-
gactwo kulturowe i językowe. W tym 
celu realizują projekty unijne: „Biało-
rus” jest w trakcie realizacji projektu 
„Mniejszości Narodowe Bogactwem 
Europy”, którego realizacja sprzyja 
poszerzaniu horyzontów myślo-
wych,  podniesieniu kompetencji 
językowych oraz poznaniu innych 
kultur. A od 2020 r. szkoła przystę-
puje do transgranicznego projektu 
o charakterze przyrodniczo – edu-
kacyjnym pn. „Przyrodnicze skarby 
ponad granicami” – przedsięwzięcie 
zakłada realizację zadań z zakre-
su etnobotaniki, ochrony przyrody 
a także promocji dziedzictwa kul-
turowo – przyrodniczego po obu 
stronach granicy Puszczy Białowie-
skiej. Ilość interesujących zadań 
przewidzianych w projekcie jest tak 
duża, że nie da się jej streścić w jed-
nym zdaniu. Zachęcamy do lektury 
osobnego artykułu na stronie www.
powiat.hajnowka.pl. Dodamy tylko, 
że zadania pozwolą na naukę pracy 
w grupie i indywidualnie, poznanie 
dziedzictwa przyrodniczego Puszczy 
Białowieskiej a także na poszerzenie 
wiedzy. 

Z kolei I LO z początkiem li-
stopada 2019 r. realizuje projekt 
„Równowaga między ekologią 
a ekonomią - globalne wyzwanie” 
(„Balancing Ecology and Economy 

- A Global Challenge”).  Międzyna-
rodowymi partnerami w projekcie 
są szkoły z Niemiec, Holandii, Da-
nii, Hiszpanii i Rumunii. W ramach 
projektu odbędzie się pięć spotkań 
roboczych, w których udział we-
zmą udział uczniowie i nauczyciele 
z wszystkich państw partnerskich. 
W trakcie spotkań uczniowie zasta-
nowią się nad rolą przyrody w ży-
ciu człowieka, podejmą się próby 
zdefiniowania konfliktów intere-
sów pomiędzy potrzebami ekono-
micznymi człowieka a potrzebami 
przyrody – uwzględniając uwarun-
kowania regionu pochodzenia oraz 
w kontekście globalnych przemian. 
Pierwsze wyjazdowe warsztaty już 
za uczniami  - młodzież grudniu wy-
jeżdżała do Holandii. Projekt będzie 
realizowany do 2021 r. 

Inne aktywności
Na co dzień szkoły aktywnie 

współpracują z instytucjami po-
zaszkolnymi oraz specjalistami 
z różnych dziedzin nauki, m.in. Ko-
mendą Powiatową Policji, z Powia-
tową Stacją Sanitarno- Epidemiolo-
giczną, z Politechniką Białostocką, 
Instytutem Badawczym Leśnictwa, 
Białowieskim Parkiem Narodowym. 
W ramach tego uczniowie biorą 
udział w interesujących prelek-
cjach, warsztatach – stacjonarnych 
i wyjazdowych, konkursach czy 
wykładach poszerzających wiedzę 
wykraczającą daleko poza program 
nauczania. Z kolei szeroki wachlarz 
zajęć pozalekcyjnych: rekreacyjno-
-sportowych, wolontariatu, ambitnej 
rozrywki, teatralnych, pozwalają na 

Hajnowskie szkoły po raz kolejny w rankingu Perspektywy
rozwój pasji i talentów. Uczniowie 
często wyjeżdżą na wycieczki –  Po-
lak jeździł do Warszawy, do studia 
TVN i Polsat, Białous – co roku orga-
nizuje uczniom zielone szkoły poza 
granicami Polski. Bo w końcu nie 
samą  nauką człowiek żyje - stąd 
oba licea również dokładają starań, 
by stworzyć jak najlepszą atmos-
ferę, aby uczeń czuł się jak najbar-
dziej swobodnie i traktował szkołę 
jako przyjazne sobie miejsce. I tak, 
szkolne radiowęzły to niepodzielne 
królestwo młodzieży, a czas między 
lekcjami lub w oczekiwaniu na wy-
brane zajęcia uczniowie z Białorusa 
mogą spędzić w szkolnej kawiaren-
ce „Bystry Czaj”, zaś Polaka – w La-
boratorium smaku (dawna stołów-
ka).  To miejsca towarzyskich spo-
tkań, gdzie można spędzać przerwy, 
zaczekać na autobus, odrobić lekcje 
albo pogadać w gronie przyjaciół. 
Nic dziwnego, że obecnie to najbar-
dziej oblegane miejsca w szkołach 
podczas przerw.

Szkoły robią wiele, by zapew-
nić uczniom jak najlepsze warunki 
do nauki i realizacji swoich zainte-
resowań i pasji. Odzwierciedleniem 
pracy dyrekcji i kadry pedagogicznej 
są sukcesy uczniów. Wspólna pra-
ca sprawia, że II LO z DNJB po raz 
kolejny znalazł się w gronie najlep-
szych szkół w Polsce i w wojewódz-
twie uzyskując tytuł srebrnej szkoły, 
zaś I LO –   na Podlasiu z tytułem 
brązowej szkoły. Gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów.

Katarzyna Miszczuk

Zawieranie umów na odległość 
staje się coraz bardziej popularną 
praktyką – raz, że wygodną, dwa, 
że szybką. Podpowiadamy, co należy 
wiedzieć, by ta praktyka była także 
bezpieczną.

Przykładem umów zawiera-
nych na odległość są umowy dot. 
zakupu pakietów telewizyjnych  lub 
przedłużenie umowy na usługi te-
lefoniczne/internetowe, zaś umowy 
poza lokalem przedsiębiorstwa to 
np. pokazy produktów w ramach 
sprzedaży bezpośredniej. Jako, że 
tematyka pokazów jest Czytelnikom 
znana, „na tapetę” weźmiemy sprze-
daż przez telefon.

Po pierwsze - obowiązek 
informacyjny

Aby umowa stała się obowią-
zująca, przedsiębiorca musi dopełnić 
wielu obowiązków. Przedstawiciel 
firmy (konsultant, pracownik firmy), 
który telefonuje do nas w celu za-
warcia umowy,  już na wstępie roz-
mowy ma obowiązek poinformować 
konsumenta o tym celu, a ponadto 
podać identyfikujące go dane oraz 
dane identyfikujące osobę, w imie-
niu której telefonuje (art. 20). Pra-
wo mówi wprost – konsument na 
„dzień dobry” ma wiedzieć, jaki jest 
cel rozmowy. A to jeszcze nie ko-
niec – ustawa definiuje cały katalog 
danych, które w ramach obowiąz-

ku informacyjnego musi przedsta-
wić przedsiębiorca w sposób jasny 
i zrozumiały, najpóźniej w chwili 
wyrażenia przez konsumenta woli 
związania się umową na odległość 
lub poza lokalem przedsiębiorstwa 
(art.12 oraz art. 39 ustawy dla 
umów dotyczących usług finanso-
wych zawieranych na odległość). 
Obok wyżej wspomnianych danych 
teleadresowych, konsument powi-
nien zostać poinformowany m.in. 
o wszystkich opłatach, z jakimi wią-
że się zawarcie umowy, kosztach, 
terminie i sposobie świadczenia 
usługi, prawie i sposobie odstąpienia 
od umowy, okresie, na jaki ma być 
zwarta umowa, prawie wypowie-
dzenia umowy, miejscu i sposobie 
składania reklamacji.

Obowiązek informacyjny 
obejmuje także dostarczenie kon-
sumentowi treści umowy oraz ww. 
informacji utrwalonych na papierze 
lub innym trwałym nośniku, do-
stępnym dla konsumenta – może 
to być np.  CD-ROM, pendrive, do-
kumenty podpisane elektronicznie 
z użyciem podpisu cyfrowego lub 
najpopularniejsza z form - e-mail. 
Przedsiębiorca dopełnia obowiązku 
informacyjnego przed zawarciem 
umowy, a gdy umowa jest na ży-
czenie konsumenta zawierana 
z zastosowaniem środka porozu-
miewania się na odległość, który na 

to nie pozwala - niezwłocznie po jej 
zawarciu (art. 39 §4). I tu zbliżamy 
się do najważniejszej kwestii – je-
żeli przedsiębiorca proponuje kon-
sumentowi zawarcie umowy przez 
telefon, ma obowiązek potwierdzić 
jej treść; rozmowa telefoniczna ma 
na celu „tylko” ustalenie warunków 
zamówienia, samo nawiązanie te-
lefonicznego kontaktu, bez udoku-
mentowanej akceptacji obu stron, 
a przede wszystkim konsumenta, 
nie jest stanowi o skutecznym za-
warciu umowy. Mówiąc wprost – 
umowa zostaje uznana za zawartą, 
jeśli konsument odeśle przedsię-
biorcy oświadczanie o jej zawarciu. 
Brak odpowiedzi konsumenta 
na trwałym nośniku (najczę-
ściej w formie e-maila potwier-
dzającego zawarcie transakcji 
i zapoznanie się z warunkami 
umowy) nie stanowi zgody na 
zawarcie umowy.  To kluczowa 
sprawa -  w ramach nieuczciwych 
praktyk zdarzają się bowiem sytu-
acje, że pomimo braku utrwalonej 
zgody ze strony konsumenta, pro-
dukt, który był przedmiotem te-
lefonicznej rozmowy, zostaje mu 
dostarczony a przedsiębiorca żąda 
zapłaty. W przypadku takich „wymu-
szonych” transakcji przedsiębiorca 
nie ma prawa wysuwać roszczeń – 
skoro nie potwierdziliśmy warunków 
umowy na nośniku trwałym, umowa 

nie została skutecznie zawarta, więc 
jako konsumenci nie ponosimy żad-
nych zobowiązań.

Po drugie - czytaj umowy
Przedsiębiorca dopełnił obo-

wiązku informacyjnego? Czas na 
Twój ruch. Ale nie spieszmy się z od-
powiedzią – ustalenia ustaleniami, 
ale to zapisy umowy są zobowiązu-
jące. Zanim podpiszesz – dokładnie 
przeczytaj! Zwróć uwagę, czy usta-
lenia, które omówiłeś telefonicznie, 
zostały ujęte; sprawdź, co umo-
wa mówi o sposobie rozwiązania 
umowy, karach za niedotrzymanie 
warunków oraz o sumie kosztów, 
jakie poniesie konsument z tytułu 
realizacji umowy. Z doświadczenia 
Rzecznika Konsumentów wynika, że 
znaczącej części spraw można by-
łoby uniknąć, gdybyśmy uprzednio 
przeczytali, na co wyrażamy zgodę.

Znaj swoje prawa  
– możliwość odstąpienia  

od umowy
Konsument, który zawarł umo-

wę na odległość może w terminie 14 
dni odstąpić od niej bez podawania 
przyczyny.  Aby skutecznie odstąpić 
od umowy należy złożyć przedsię-
biorcy stosowne oświadczenie. Gdy 
e-sklep nie posiada elektronicznego 
formularza na stronie www, najle-
piej zrobić to listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru. Konsument 
odstępujący od umowy ma obowią-
zek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub 
przekazać ją osobie upoważnionej 
przez przedsiębiorcę do odbioru nie-
zwłocznie, jednak nie później niż 14 
dni od dnia, w którym odstąpił od 
umowy – niemniej zalecamy zwrócić 
towar od razu, wraz ze stosownym 
formularzem. Przedsiębiorca musi 
niezwłocznie, nie później niż w ter-
minie 14 dni od dnia otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu od umo-
wy, zwrócić konsumentowi wszyst-
kie dokonane przez niego płatności, 
w tym koszty dostarczenia rzeczy. 
Ale uwaga - przedsiębiorca ma obo-
wiązek zwrócić koszt najtańszej opcji 
dostarczenia rzeczy. Pamiętaj – gdy 
zawierasz umowę poza lokalem 
przedsiębiorstwa lub na odle-
głość, możliwość odstąpienia od 
niej przysługuje konsumentowi 
z mocy prawa, tak więc nie może 
być uzależnione od zapłaty od-
stępnego lub kary finansowej. 
Mało tego – jeśli przedsiębiorca nie 
poinformował konsumenta o prawie 
odstąpienia od umowy, okres wydłu-
ża się do roku licząc od dnia upływu 
terminu (Art.  29 § 1).

Rzecz ma wadę? Dochodzimy 
swoich praw z tytułu rękojmi 

- więcej na stronie  
www.powiat.hajnowka.pl/konsument

Umowy zawierane na odległość/ poza lokalem przedsiębiorstwa przez telefon 
- wszystko, co musisz wiedzieć
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Mimo upływu ponad stulecia, 22 stycznia 
ożywają karty historii związane z największym 
zrywem powstańczym wymierzonym przeciw-
ko zaborcy rosyjskiemu. W tym roku po raz 
157. obchodzimy rocznicę wybuchu Powstania 
Styczniowego z roku 1863. Zapisało się na 
kartach historii przede wszystkim bohaterską 
walką polskich żołnierzy, liczbą walk (w jego 
trakcie stoczono ich 1200 na terenie zaboru 
rosyjskiego). Nie oszczędziło ono i naszego 
regionu. Wojna powstańcza miała charakter 
partyzancki. 

Każdego roku spotykamy się przy miej-
scach pamięci na terenie Hajnówki i Powiatu 
Hajnowskiego, by uczcić symbolicznie pa-
mięć historyczną i ofiary tamtych wydarzeń. 
W samo południe władze samorządowe Miasta 
Hajnówka oraz Powiatu Hajnowskiego w oso-
bach: Jerzy Sirak Burmistrz Miasta Hajnówka, 
Jarosław Grygoruk Sekretarz Gminy Miejskiej 
Hajnówka, Andrzej Skiepko Starostwa Powiatu 
Hajnowskiego wraz z Proboszczem Parafii pw. 

Pamiętamy o powstańcach  
z Powstania Styczniowego…

Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 
ks. Zbigniewem Niemyjskim, wspólnie złożyli 
kwiaty i zapalili znicze przy pomniku Powsta-
nia Styczniowego na skwerze przy kościele 
Podwyższenia Krzyża oraz mogile zbiorowej 
6 nieznanych powstańców styczniowych po-
ległych w 1863 r. w Orzeszkowie.

„…Za ojców, braci kości bielejące
W Sybiru śniegach, wśród Kaukazu skał,
Sióstr, żon i matek naszych łzy gorące,
Co wróg im hańbę w żywe oczy plwał.
Za plemion całych zmarnowane lata,
Co im w zepsuciu truto myśl i cześć,

Za niecne jarzmo, cośmy wobec świata
Jęcząc i drzemiąc, mogli dotąd znieść.

Na bój, Polacy, na święty bój!...”
Włodzimierz Wolski, Marsz powstańców

(Źródło: Powstanie styczniowe 1863, 
praca zbiorowa, Wydawnictwo Zysk i S–ka, 
Poznań 2013, ISBN 9788377851982, s. 22)

Emilia Korolczuk

Hajnowsko-kamienieckie porozumienie  
o współpracy partnerskiej

Cd. ze str. 1
chodni)”. W jej ramach w Hajnówce została 
rozbudowana oraz zmodernizowana istnie-
jąca oczyszczalnia ścieków, w Kamieńcu zaś 
wybudowano ją od podstaw. Po dziś dzień 
służą one obu społecznościom lokalnym. 
Projekty miękkie dotyczyły rozwoju turystyki, 
działań kulturalnych i sportowych. 

17 stycznia br. w Rejonowym Komitecie 
Wykonawczym w Kamieńcu przedstawiciele 
władz Gminy Miejskiej Hajnówka - Jerzy Sirak 
Burmistrz Miasta Hajnówka i Przewodniczący 
Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Ka-
mieńcu - Walenty Michajłowicz Zajczuk pod-
pisali umowę o partnerskiej współpracy. Ma 
ono na celu rozwijanie dotychczasowych kon-
taktów w zakresie turystyki, kultury, oświaty, 
gospodarki komunalnej.

Data ta była szczególna nie tylko ze 
względu na sformalizowanie hajnowsko-
-kamienieckich relacji. Dzień ten zbiegł się 
z uroczystymi obchodami 80. rocznicy po-
wołania Rejonu Kamienieckiego.  Na tę oka-
zję zaproszonych zostało wielu gości, którzy 
przez te lata wpisali się w historię rozwoju 
Kamieniecczyzny. Wśród nich znaleźli się 
także przedstawiciele partnerskich regionów 
przygranicznych. Powiat Hajnowski i miasto 
Hajnówka reprezentowali: Andrzej Skiepko 
Starosta Hajnowski, Danuta Rola Sekretarz 

Powiatu Hajnowskiego, Jerzy Sirak Burmistrz 
Miasta Hajnówka, Jarosław Grygoruk Sekre-
tarz Gminy Miejskiej Hajnówka. Uroczystości 
miały miejsce w Domu Kultury w Kamieńcu. 
W ich trakcie mogliśmy zapoznać się z histo-
rią, rozwojem rejonu, ważnymi inwestycjami 
oraz zasłużonymi osobistościami. Wyjąt-
kowym akcentem był koncert jubileuszowy 
w wykonaniu artystów działających przy do-
mach kultury, funkcjonujących w rejonie. 

15 stycznia 1940 roku został powoła-
ny Rejon Kamieniecki, którego centrum stało 
się miasto Kamieniec. Dzieli się on na 2 siel-
sowiety miejskie (Kamieniec, Wysokie) i 13 
wiejskich (Bieławieżski, Dymitrowicze, Ka-
mieniuki, Nowickowicze, Ogrodniki, Pieliszcze, 
Ratajczyce, Rzeczyca, Raśna, Widomla, Wierz-
chowice, Wojska, Wołczyn). Rejon zamieszkuje 
ok. 39 000 mieszkańców. Silną stroną obsza-
ru jest produkcja rolna. Główne sektory to: 
hodowla mięsna, przetwory mleczne, uprawa 
buraków, zboża, kartofli, produkcja pasz. Na 
bardzo wysokim poziomie funkcjonuje kul-
tura. W rejonie działa 31 ośrodków kultury - 
przy każdym działają grupy artystyczne, pla-
styczne. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 
stanowią istotne czynniki rozwoju turystyki, 
w tym turystyki transgranicznej. 

Emilia Korolczuk

Centrum Energii Odnawialnej  
już pomaga naszym mieszkańcom!

Cd. ze str. 1
kresie analizy wyboru najkorzystniejszych roz-
wiązań – w Centrum mieszkańcy mogą otrzy-
mać wyliczenia dotyczące wielkości instalacji 
w odniesieniu do rocznego zapotrzebowania 
na energię elektryczną oraz zakładanej ilości 
produkcji prądu. Dodatkowo mieszkańcy otrzy-
mują koncepcję instalacji fotowoltaicznej bądź 
solarnej zawierającą propozycję  umieszczenia 
paneli na dachu wraz z analizą zwrotu ponie-
sionych kosztów. 

 W związku z ogłoszeniem przez Re-
gionalny Program Operacyjny Województwa 
Podlaskiego konkursu na instalacje ogniw fo-
towoltaicznych i kolektorów słonecznych na bu-
dynkach mieszkalnych do Centrum Energii Od-
nawialnej zgłasza się coraz większa liczba osób 
zainteresowanych przystąpieniem do projektów 
składanych przez miasta i gminy. Pracownicy 
centrum wsparli dotychczas ponad 200 osób, 
które otrzymały również informację o warun-
kach dofinansowania w ogłoszonym konkursie. 
Warunki konkursu zakładają, że właściciel domu 
po uzyskaniu potwierdzenia o dofinansowaniu 
i podpisaniu umowy z miastem/gminą samo-
dzielnie dokonuje wyboru wykonawcy instalacji. 

By wesprzeć mieszkańców w całym procesie 
wykorzystania grantu planowana jest organi-
zacja kolejnych spotkań informacyjnych. Miesz-
kańcy uzyskają niezbędną wiedzę odnośnie za-
sad wyboru wykonawcy instalacji, informacje, 
na co zwrócić szczególną uwagę przy określaniu 
parametrów instalacji oraz  co należy uwzględ-
nić w umowie  wykonawcą. 

 Doradztwo merytoryczne zapewni bez-
pieczeństwo i komfort mieszkańców w kon-
taktach z firmami instalacyjnymi. O terminach 
spotkań będziemy informować za pomocą do-
stępnych mediów.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy:
Adres  Centrum Energii Odnawialnej
3 Maja 25a (I piętro), 17-200 Hajnówka
tel. 85 682 2169
https://centrumenergii.com/
Osoby do kontaktu:
Lucyna Lewczuk - koordynator projektu lucyna.
lewczuk@powiat.hajnowka.pl
Dariusz Link - ekspert ds. energii odnawialnych 
dlink@powiat.hajnowka.pl
Pracownicy Centrum Energii Odnawialnej

Katarzyna Miszczuk

 

Dnia 16.01.2020 r. Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko, Burmistrz Miasta Hajnówka 
Jerzy Sirak, wieloletni partner niemiecki Dy-
rektor Fundacji EuroNatur Lutz Ribbe, Rene 
Mono -  Przewodniczący Fundacji „100% 
energii odnawialnej” oraz Piotr Banaszuk 
– przedstawiciel Politechniki Białostockiej 
spotkali się z Ministrem Klimatu Adamem 
Guibourgé-Czetwertyńskim. Celem spotkania 
było przedstawienie dotychczasowych działań 
Powiatu Hajnowskiego w zakresie odnawial-
nych źródeł energii, w tym dokumentu „Plan 
energetyczny, zachowania czystości powietrza 
i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego” – 
obszernej analizy potencjału powiatu odnośnie 

Spotkanie z Ministrem Klimatu

możliwości wdrożenia niekonwencjonalnych 
źródeł energii. Powiat Hajnowski zamierza 
osiągnąć samowystarczalność energetyczną 
wykorzystując zalecenia zebrane w „Planie 
energetycznym” i sprawdzone doświadczenia 
partnera niemieckiego. Na spotkaniu z Mini-
strem poruszone zostały planowane w tym 
kierunku działania oraz propozycje wdrożenia 
innowacji energetycznych w regionie Puszczy 
Białowieskiej. Liczymy na wsparcie zamierzeń 
powiatu przez władze rządowe, gdyż przewi-
dywane przedsięwzięcia mogą mieć charakter 
modelowy dla innych samorządów na terenie 
całego kraju.

Centrum Energii Odnawialnej


