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W 2020 roku setne urodziny  
obchodzi dwoje mieszkańców Hajnówki

W kwietniu Zofia Banasik (z domu Wit-
kowska) obchodziła setne urodzony. Dostojna 
jubilatka urodziła się 25 kwietnia 1920 roku 
w Kamieniu. W 1938 roku wyszła za mąż za 
Józefa Banasika. Owdowiała w 1984 roku. 
Prawie całe swoje życie mieszkała w Hajnów-
ce. 

W związku z panującą epidemią gratu-
lacje i upominki z rąk Jerzego Siraka – Burmi-
strza Miasta Hajnówka i  Władysława Witkow-
skiego – kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, 
odebrał wnuk. 

29 sierpnia 1920 roku w Siemianówce, 
urodził się nasz drugi tegoroczny jubilat -  Mi-
kołaj Mackiewicz. Od 1947 roku mieszkał 
w Suwałkach, potem w Ełku. W 2004 roku po-
wrócił do Hajnówki. Związek małżeński zawarł 
w Narewce 11 września 1947 roku z Marią 
Adamowicz (pochodzącą ze  Skupowa). Pań-
stwo Mackiewicz wychowali dwóch synów – 
Jana i Henryka. Doczekali się też po czworo 

wnucząt i prawnucząt. Pan Mikołaj cieszy się 
dobrą pamięcią. Chętnie wspomina dawne 
czasy. Szczególnie w pamięci utkwił mu okres 
przedwojenny i wojenny. 

Mikołaj Mackiewicz jest pierwszym 
mężczyzną, mieszkańcem Hajnówki, któremu 
władze państwowe i samorządowe przeka-
zały gratulacje z okazji jubileuszu 100 uro-
dzin. Jerzy Sirak - Burmistrz Miasta Hajnówka 
przekazał listy gratulacyjne oraz życzenia jak 
najlepszego zdrowia od  Mateusza Morawiec-
kiego - Prezesa Rady Ministrów i Bohdana Jó-
zefa Paszkowskiego  - Wojewody Podlaskiego 
na ręce syna jubilata Pana Henryka. Jubilat 
od Pana Burmistrza otrzymał również bukiet 
kwiatów, kosz słodyczy oraz obraz Zbigniewa 
Budzyńskiego.

W dniu tak wyjątkowych urodzin skła-
damy jak najlepsze życzenia dalszego życia 
w zdrowiu i w otoczeniu najbliższych.

Emilia Rynkowska

Z radością informujemy o postępach in-
westycyjnych na drogach powiatowych. 

W lipcu br. zakończono remont drogi po-
wiatowej 1635B Lewkowo Nowe – Suszcza. 
Na ten cel urząd gminy Narewka przekazał do 
budżetu Powiatu 30 tys. zł.  Z kolei w sierpniu 
została zakończona przebudowa drogi powia-
towej nr 1621B Kuraszewo – Nowokornino 
w części położonej w granicach administracyj-
nych gminy Hajnówka. W wyniku porozumienia 
pomiędzy samorządem Powiatu Hajnowskiego 
a Urzędem Gminy Hajnówka, do budżetu po-
wiatu trafiło 40 tys. zł na ten cel. Prace wyko-
nał Zarząd Dróg Powiatowych. 

W ramach bieżącego utrzymania dróg 
także w sierpniu Zarząd Dróg Powiatowych 
w Hajnówce przeprowadził również gruntow-
ną modernizację odcinków dróg powiatowych: 
1602B na odcinku Zbucz – Morze oraz oraz 
nr 1646 na odcinku Olchówka -Siemianówka

W sierpniu rozpoczęła się również  roz-

budowa drogi powiatowej nr 1774B na terenie 
gminy Czeremcha. Na ten cel Powiat Hajnow-
ski pozyskał środki z Funduszu Dróg Samo-
rządowych – dofinansowanie to 50% wartości 
inwestycji. Po przeprowadzonym postępowaniu 
przetargowym, całkowita wartość zadania to 
813 397,36 zł. Przebudowa realizowana jest 
przy wsparciu finansowym Gminy Czeremcha.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę 
drogi powiatowej nr 1774B na odcinku 1594 
m, w tym: 
- wyrównanie i wzmocnienie istniejącej pod-

budowy mieszanką kruszywa niezwiązanego,
 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowe-

go (warstwa wiążąca i ścieralna),
- wykonanie obustronnych poboczy z mieszan-

ki kruszywa niezwiązanego, 
- przebudowę istniejących zjazdów, 
- odmulenie obustronnych przydrożnych ro-

wów oraz remont przepustów pod zjazdami,
- remont istniejącego przepustu pod koroną 

drogi, 
- wykonanie oznakowania i urządzeń bezpie-

czeństwa ruchu.
Zgodnie z harmonogramem prac, za-

danie zostanie zrealizowane do października 
2020 r. 

Kolejne 1 082 340,47 to wartość za-
dania „Remont odcinków dróg powiatowych 
metodą nakładki asfaltowej”. Inwestycja do-
tyczy dróg: 1628B Chrabostówka – Łosinka, 
1619B Łosinka – Trywieża, 1622B Kotówka 
– Dubiny, którymi poprowadzony jest objazd 
w związku z przebudową drogi wojewódzkiej 
nr 685.  Zadanie w kwocie 1 mln zł wsparł 
Zarząd Sejmiku Województwa Podlaskiego. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania 
przetargowego wyłoniono wykonawcę inwe-
stycji, prace również potrwają do października 
2020 r. 

Tymczasem na finiszu pozostają prze-
budowa ul. Pałacowej, na którą samorząd 
pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządo-
wych jeszcze w ubiegłym roku. Do konieczno-
ści realizacji tej inwestycji nie trzeba nikogo 
specjalnie przekonywać – to główna droga 
w najpopularniejszej miejscowości turystycz-
nej w regionie. Całkowita wartość przebudowy 
to 6 365 892,29 zł, z czego:
• dofinansowanie na poziomie 50%: ponad 3, 

1 mln zł,
• wkład własny Powiatu Hajnowskiego: ok. 1,6 

mln zł,
• środki z budżetu gminy Białowieża: ok. 1,6 

mln zł.
Zgodnie z harmonogramem prac, inwe-

stycja zostanie zakończona we wrześniu br. 
 

Katarzyna Miszczuk

Prace na drogach powiatowych
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Okazją do świętowania stały 
się trzy jubileusze: 25-lecie erygo-
wania hajnowskiej parafii, 40-lecie 
powstania NSZZ Solidarność oraz 

74. rocznica męczeńskiej śmierci 
Danuty Siedzikówny „Inki”.

Homilię wygłosił ks. bp Antoni 
Pacyfik Dydycz, który podziękował 

wszystkim budowniczym świątyni na 
czele z ks. Proboszczem.

Przed Eucharystią ks. dr Ma-
riusz Boguszewski przypomniał ze-
branym historię parafii w Hajnówce. 
W oparciu o przygotowaną prezen-
tację dokumentów, zdjęć oraz staty-
styk podsumował dwadzieścia pięć 
lat działalności parafii.

Swoistą ucztą dla ducha był 
patriotyczny program artystyczny 
w wykonaniu Andrzeja Kołakowskie-
go z Gdańska oraz Dariusza Kowal-
skiego z Warszawy. Słowem, muzyką 
i obrazem opowiadali tragiczną i bo-
lesną historię Polski. Nie zabrakło 
również występu Zbigniewa i Dawida 
Derewońko z Ciechanowca. Oprawę 
muzyczną podczas liturgii zapewnił 
Chór Leśników Puszczy Białowieskiej 

oraz parafialny chór męski.
Znaczenie uroczystości pod-

kreśliła obecność pocztów sztan-
darowych. Z okazji jubileuszu list 
gratulacyjny przesłał Minister Edu-
kacji Narodowej Dariusz Piątkowski. 
Wyrażono również wdzięczność ks. 
Proboszczowi, który swą posługę 
nieprzerwanie pełni od początku 
istnienia parafii.

Na placu przykościelnym 
umieszczono figurę Chrystusa cier-
niem ukoronowanego. Stanowi ona 
pamiątkę jubileuszu parafii. Jej po-
święcenia dokonał ks. bp Piotr Saw-
czuk.

Druga część spotkania miała 
miejsce w Nadleśnictwie Hajnówka. 
Goście mieli okazję obejrzeć przy-
gotowane wystawy upamiętniają-
ce historię parafii Świętych Cyryla 
i Metodego, powstanie Solidarności 
oraz Danutę Siedzikównę. Podczas 
okolicznościowych wystąpień pod-
kreślano rolę i znaczenie NSZZ Soli-
darność nie tylko w przeszłości, ale 
i w czasach współczesnych. Opiera 

się ona na uniwersalnych warto-
ściach chrześcijańskich, które leżą 
u podstaw fundamentu europej-
skiego. 

Wśród zaproszonych gości 
nie zabrakło przedstawicieli władz 
parlamentarnych na czele z posłem 
Jarosławem Zielińskim i senatorami 
Jakiem Boguckim oraz Mariuszem 
Gromko, władz samorządowych, 
NSZZ Solidarność, służb mundu-
rowych: policji, służby więziennej, 
straży pożarnej, straży granicznej, 
leśników oraz Instytutu Pamięci Na-
rodowej.

Wraz z miejscowym probosz-
czem ks. kan. Zygmuntem Bronickim, 
gospodarzem spotkania był Roman 
Sadokierski – przewodniczący Od-
działy Zarządu Regionu NSZZ Soli-
darność w Hajnówce oraz Mariusz 
Agiejczyk – Nadleśniczy Nadleśnic-
twa Hajnówka.

ks. Marcin Gołębiewski
źródło i więcej zdjęć na: 

drohiczynska.pl

Dziękczynne „Te Deum” wybrzmiało podczas Mszy św. 22 sierpnia 2020 r.  
w kościele pw. Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce

„Zniszczenie Polski jest naszym 
pierwszym zadaniem. (...) Podam 
dla celów propagandowych jakąś 
przyczynę wybuchu wojny. Mniejsza 
z tym, czy będzie ona wiarygodna, 
czy nie. Zwycięzcy nikt nie pyta, 
czy powiedział prawdę, czy też nie. 
W sprawach związanych z rozpo-
częciem i prowadzeniem wojny nie 
decyduje prawo, lecz zwycięstwo. 
Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni.” 
- słowa te w przededniu podpisania 
paktu Ribbentrop – Mołotow, skie-
rował do swoich współtowarzyszy 
kanclerz III Rzeszy.

1 września 1939 roku, atakiem 
Rzeszy na Polskę, rozpoczął się naj-
większy konflikt zbrojny w historii. Jej 
obszar objął niemal całą Europę, pół-
nocną Afrykę, południowo-wschodnie 
tereny Azji, część Bliskiego Wschodu, 
a także, epizodycznie, Amerykę Pół-

81. rocznica wybuchu  
II Wojny Światowej

nocną. Podczas wojny zginęło ponad 
60 milionów ludzi.

W tym roku mija 81 lat od wy-
buchu II Wojny Światowej. 1 wrze-
śnia 2020 roku, w samo południe, 
Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy 
Sirak, wraz ze swoim zastępcą Irene-
uszem Kiendysiem, Przewodniczącą 
Rady Miasta Walentyną Pietroczuk 
i Wicestarostą Hajnowskim Joanną 
Kojło złożyli kwiaty i zapalili znicze 
pod pomnikiem Bolesława Bierwia-
czonka i przed grobami żołnierzy 
Wojska Polskiego: Bolesława Sobola 
i Stanisława Wiszniewskiego, którzy 
zginęli 17 września 1939 roku. Pod-
czas składania kwiatów na cmen-
tarzu, ksiądz Zbigniew Niemyjski, 
proboszcz parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Hajnówce, od-
mówił modlitwę za ofiary II Wojny 
Światowej.               Ewa Zubrycka

29 sierpnia, w sobotnie po-
południe, na terenie Nadleśnictwa 
Hajnówka odbył się poplenerowy 
wernisaż tegorocznej edycji Pleneru 
Rzeźbiarskiego. Temat przewodni to 
„Tajemnicza Puszcza Białowieska”. 
Przez trzy tygodnie (od 10 sierp-
nia) artyści-rzeźbiarze wydobywali 
z kawałków drewna formy, przeku-
wane z wcześniejszych zamysłów, 
wyobrażeń, idei, nad którymi przez 
cały czas unosił się puszczański 
duch.  Ze względu na sytuację epi-
demiologiczną uczestniczyli w nim 
jedynie artyści z kraju. Powstało 11 
wymownych rzeźb:
ANNA MARTA ŚWITALSKA ŚWIĆ
- ,,Dąb, który stał się żubrem’’ - WY-
RÓŻNIENIE (wspólna praca z Jerzym 
Iwacikiem)
- ,,Zgodnie, niezgodne’’ - I NAGRODA
JERZY IWACIK
- ,,Dwulica’’ - I NAGRODA
- ,,Dendromorf”
- ,,Dąb, który stał się żubrem’’ - WY-
RÓŻNIENIE (wspólna praca z Anną 
Martą Świtalską Świć)
STANISŁAW OSTASZEWSKI

Plener Rzeźbiarski 2020 - podsumowanie

- ,,Atlas’’
- ,,Symbioza’’ - III NAGRODA
- ,,Cyrk”
WIKTOR KABAC
- ,,Odlot’’ - II NAGRODA
WIESŁAW BEDNARZ
- ,,Kufel z żubrem’’ - WYRÓŻNIENIE
STANISŁAW ŻYWOLEWSKI
- ,,ECCE HOMO’’

Ludzkie twarze, części ciała, 
wizerunki zwierząt leśnych. Każda 
z nich ma swoją symbolikę, ukryty 
sens, które aby odczytać wymaga 
wytężenia kreatywności, artystycz-
nych zmysłów. 

Mimo kapryśnej pogody wy-
stawę z zaciekawieniem odwiedziła 
liczna grupa osób.  

Na placu przy odremontowa-
nym budynku byłej lokomotywowni 
swoje miejsce znalazły prace z po-
przednich edycji plenerów. W otocze-
niu puszczańskich drzew, odgłosów 
wydobywających się z lasu nabiera-
ją one szczególnej mocy. 

Organizatorzy: Hajnowski Dom 
Kultury, Urząd Miasta Hajnówka, 
Nadleśnictwo Hajnówka. 

Emilia Korolczuk

Izabela Karczewska - solist-
ka Studia Piosenki HDK wyśpiewa-
ła II nagrodę w wysokości 3000 zł 
w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni 
Legionowej w Ząbkach.

Festiwal jest prestiżowym wy-
darzeniem, które nie tylko daje ar-
tystom okazję do zaprezentowania 
swoich możliwości i talentu, ale pie-
lęgnuje i upamiętnia historię legio-
nistów, którzy swoimi bohaterskimi 
czynami w obronie ojczyzny na za-
wsze zapisali się na kartach historii.

Młodzi wokaliści z różnych 
stron Polski zaprezentowali w Ząb-
kach swoje interpretacje pięknych 
pieśni legionowych. Izabela wy-
stąpiła z utworem „W SUTERYNIE” 
w aranżacji Ernesta Sienkiewicza, 
i tym wykonaniem zachwyciła jury, 
które przyznało jej II miejsce.

Koncert Galowy Festiwalu 
odbył się w Kościele, a laureatom 
podczas występów akompaniował 

zespół instrumentalny, z którym Iza 
wykonała utwór „Ułani ułani ma-
lowane dzieci” w nowej, ciekawej 
aranżacji.

Gratulujemy Izabeli tak 
znaczącego sukcesu. Dziękuje-
my za promocję naszej instytu-
cji oraz naszego miasta na tak 
wyjątkowym Festiwalu, jakim 

jest Festiwal Pieśni Legionowej.  
Panu Wojciechu Bardowskiemu dzię-
kujemy za zaproszenie i kwalifikację 
do udziału w Festiwalu, a rodzicom 
Izy za organizację wyjazdu.

Hajnówka - miasto wielu ta-
lentów, a jednym z nich jest właśnie 
Izabela Karczewska.

Marta Gredel-Iwaniuk

Izabela Karczewska ze Studia Piosenki HDK laureatką 
Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej  
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Uczniowie Zespołu Szkół 
Zawodowych wykorzystali letnią 
przerwę na poszerzenie wiedzy, 
zdobycie praktyki a jednocześnie 
– zarobienie pierwszych pienię-
dzy. Płatne staże zawodowe zo-
stały zorganizowane w ramach 
jednego z czterech projektów, 
jakie były realizowane przez ZSZ  
w ubiegłym roku szkolnym. Ich 
całkowita wartość to 1,7 mln zł. 

Zespół Szkół Zawodowych re-
alizuje projekt „Podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego w Zespo-
le Szkół Zawodowych w Hajnówce 
poprzez realizację Kompleksowego 
Programu Rozwoju Szkoły”. W ra-
mach tego grupa 33 uczniów tech-
nikum kształcących się w zawodach: 
technik mechanik, t. budownictwa, t. 
logistyk, t. ekonomista oraz t. żywie-
nia i usług gastronomicznych wzięła 
udział w 4-tygodniowych, płatnych 
praktykach w przedsiębiorstwach, 
instytucjach lub placówkach oświa-
towych z terenu Województwa Pod-
laskiego.

Uczniowie mieli okazję poznać 

Hajnowscy uczniowie na wakacyjnych praktykach
strukturę firm produkcyjnych i usłu-
gowych, nabyć praktyczne umiejęt-
ności, poznać nowoczesne technolo-
gie wykorzystywane w swoim zawo-
dzie i zdobyć cenne doświadczenie 
zawodowe już na etapie kształcenia 
– tym samym najważniejszy punkt 
w CV mają zaliczony! A przy oka-
zji – otrzymali szansę  do zarobku 
pierwszych własnych pieniędzy.

Organizacja płatnych sta-
ży to nie jedyna inicjatywa, jaką 
zrealizowano w ramach projektu. 
W ubiegłym roku już na etapie na-
uki uczniowie brali udział w kursach 
w zakresie obsługi oprogramowania 
specjalistycznego pożądanego i wy-
korzystywanego w podlaskich przed-
siębiorstwach (Symfonia Finanse 
i Księgowość, Symfonia Magazyn, 
Solid Edge, CNC ZERO oraz Auto-
Cad), ponadto uczestniczyli w do-
datkowych zajęciach językowych 
i przedmiotowych.  Z kolei szkoła 
uzupełniła warsztaty: dwie obra-
biarki CNC: tokarka uniwersalna oraz 
frezarka uniwersalna do metalu – 
obie z odczytem cyfrowym i komple-

tem wyposażenia, będą służyć kolej-
nym adeptom w przygotowaniu do 
zawodu. Docelowo z oferty eduka-
cyjnej w ramach projektu skorzysta 
160 uczestników. Wartość projektu 
to 1 105 774, 68 zł, w 2019 r. wy-
datkowano 671 299,18 zł. 

Inne projekty
Zawodowe doświadczenie 

jest w cenie – jest wymagane przez 
wszystkich pracodawców. Stara-
niem szkoły jej uczniowie już na 
etapie nauki mają możliwość po-
znania realiów rynku pracy – także 
europejskiego. W ramach projek-
tów: „Dobry zawód - dobra praca 
w regionie” oraz „Szkoła otwarta na 
Europę” w ramach programu Era-
smus+, uczniowie w ubiegłym roku 
wyjeżdżali na 3- tygodniowy staż 
do Centrum Wspierania Rzemiosła 
w Götz w Niemczech, gdzie nabyli 
nowe umiejętności potwierdzone 
stosownymi  dokumentami (w tym 
Europass Mobilność, stanowiącym 
potwierdzenie nabycia nowych, cen-
nych umiejętności i doświadczenia).

Wyjazdy to olbrzymia szan-

sa dla młodzieży – w trakcie stażu 
przyszyli mechanicy i budowlańcy 
zapoznają się z techniką oraz me-
todami pracy w swoim zawodzie, 
nabywają nowe praktyczne umiejęt-
ności i dodatkowo szlifują język oraz 
poznają pracę w środowisku wielo-
kulturowym na europejskich rynkach 
pracy. Wyjazdy uczniów do Niemiec 
to wieloletnia tradycja, szkoła zapo-
wiada kontynuację projektów w ra-
mach Programu ERASMUS. 

A poza projektami
Realizacja projektów z udzia-

łem funduszy zewnętrznych to nie 
jedyne przedsięwzięcia, których 
realizacji podejmuje się szkoła, by 
zapewnić swym uczniom jak naj-
lepszy start w życiu zawodowym. 
Od 2000 r. w szkole funkcjonuje 
Centrum Kształcenia Zawodowego. 
W dobrze przygotowanych salach 
uczniowie poznają praktyczne tajniki 
wybranego zawodu oraz są przygo-
towywani do zdawania egzaminów 
zawodowych w poszczególnych 
kwalifikacjach. To w Centrum pod-
czas praktyk uczniowie z Technikum 

Żywienia eksperymentują ze swoimi 
przepisami, przyszli mechanicy kła-
dą swoje pierwsze spawy, dokonują 
obórki frezarskiej i tokarskiej, a bu-
dowlańcy poznają nowe  technologie  
i  techniki wykonywania prac budow-
lanych. Dzięki współpracy z lokalny-
mi przedsiębiorcami uczniowie z Ze-
społu Szkół Zawodowych w Hajnów-
ce jeszcze w trakcie nauki w tech-
nikum mają możliwość poznania 
realiów pracy w wybranej branży. 
A przy okazji nawiązać pierwsze za-
wodowe kontakty, zarobić pierwsze 
pieniądze i poznać kawałek świata. 
Atutem szkoły jest również ciekawa 
oferta edukacyjna, odpowiadająca 
na potrzeby rynku pracy. Inwesty-
cja w ucznia oraz nacisk na rozwój 
kadry nauczycielskiej z pewnością 
zaprocentują – absolwentom szko-
ły, wyposażonym w doświadczenie 
zawodowe i solidne wykształcenie, 
łatwiej będzie odnaleźć się na rynku 
pracy.

Więcej z życia szkoły: http://
www.zszhajnowka.pl/ 

Katarzyna Miszczuk

51,6 mln zł trafi do Powiatu 
Hajnowskiego w związku z re-
alizacją projektów scaleniowych 
w powiecie hajnowskim. Pod 
względem ilości realizowanych 
projektów Samorząd Powiatu 
Hajnowskiego pozostaje liderem 
w województwie podlaskim. 

Powiat Hajnowski realizu-
je projekty scalania gruntów wraz 
z zagospodarowaniem poscalenio-
wym w ramach działania „Inwesty-
cje w środki trwałe”, poddziałania 
„Wsparcie na inwestycje związane 
z rozwojem, modernizacją i dosto-
sowywaniem rolnictwa i leśnictwa” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

Prace scaleniowe 
mają na celu:
- poprawę struktury ob-

szarowej gospodarstw 
rolnych, oraz gruntów 
leśnych,

-zmniejszenie ilości 
działek ewidencyjnych 
w poszczególnych go-
spodarstwach rolnych 
i likwidację szachownicy 
działek, 

-dostosowanie granic 
działek do systemu 
urządzeń melioracji 
wodnych oraz rzeźby te-
renu, likwidację współ-
własności i wspólnot gruntowych. 

Ponadto w ramach prowadzo-
nego scalenia zostanie wytyczona 
i urządzona funkcjonalna sieć dróg 
dojazdowych, dostosowanych do 
współczesnych maszyn rolniczych, 
zapewniająca dostęp do drogi każ-
dej działce powstałej w wyniku sca-
lenia. Wydzielone zostaną grunty 
przeznaczone na cele infrastruktury 
technicznej i społecznej, bez proce-
dury wywłaszczeniowej.

Bardzo ważnym elementem 
postępowania scaleniowego jest 
opracowanie, dla scalonych gruntów, 
dokumentacji geodezyjnej o aktu-

Prace scaleniowe w Powiecie Hajnowskim 
alnie wymaganych parametrach 
technicznych.

Proces scalania gruntów obej-
muje również prace związane z za-
gospodarowaniem poscaleniowym, 
w ramach których, w celu popra-
wy stanu technicznego, dokonana 
zostanie modernizacja dróg wraz 
z elementami infrastruktury drogo-
wej, tj. rowami, zjazdami i przepu-
stami drogowymi.

Choć na papierze opis projek-
tów scaleniowych można zmieścić 
w kilku zdaniach, to tematyka do-
tycząca scaleń nie należy do najła-
twiejszych. Już sam proces komple-
towania wniosku o dofinansowanie 
to duży wysiłek administracyjny, 

wymagający zaangażowania wielu 
stron. To wspólna praca sołtysów, 
wójtów oraz pracowników starostwa 
powiatowego. Aby powiat mógł apli-
kować o pozyskanie funduszy na 
scalenie gruntów, wnioski o wszczę-
cie postępowania scaleniowego po-
winni złożyć właściciele gruntów 
położonych na danym obiekcie. By 
móc w ogóle aplikować o fundusze, 
do każdego potencjalnego zaintere-
sowanego procesem scalenia trze-
ba dotrzeć - stąd zbierający wnioski 
od mieszkańców i przygotowujący 
aplikację o dofinansowanie wyko-
nują ogrom żmudnej i długotrwa-

łej pracy administracyjnej. Dzięki 
zaangażowaniu wójtów i pomocy 
sołtysów do starostwa trafiły wnio-
ski właścicieli gospodarstw rolnych, 
po czym można było przystąpić do 
przygotowywania i kompletowania 
wniosku o dofinansowanie danego 
projektu. 

O tym, z jak trudną tematyką 
mamy do czynienia, świadczy za-
równo okres realizacji projektu, który 
trwa 3 lata, poprzedzający go długi 
okres zbierania wniosków i  przygo-
towywania dokumentacji niezbędnej 
przy aplikowaniu o fundusze oraz 
złożony zakres prac, zarówno geo-
dezyjnych w trakcie prowadzonego 
scalenia, jak i prac inwestycyjnych 

w ramach prowadzonego zagospo-
darowania poscaleniowego.  

Ale ciężka praca popłaca – 
dzięki determinacji, zaangażowaniu 
i woli współpracy do powiatu haj-
nowskiego trafi  51 637 331,64 zł 
– to łączna wartość czterech projek-
tów, jakie są realizowane w regionie. 

Obecnie Powiat Hajnowski re-
alizuje cztery projekty scaleniowe:

obiekt „Dubicze i Istok” 
gm. Dubicze Cerkiewne - projekt re-
alizowany w terminie 2019-2023, 
obejmuje dwie miejscowości. Po-
wierzchnia gruntów objętych postę-
powaniem scaleniowym to 1 958,48 

ha. Na realizację tego projektu Po-
wiat Hajnowski docelowo otrzyma 
wsparcie w kwocie 17 962 450,56 
zł. W 2020 r. wartość prac geode-
zyjnych opiewa na kwotę 1,7 mln 
zł. Projekt pozostaje w fazie prac 
scaleniowych: w sierpniu  plano-
wane są prace terenowe związane 
z aktualizacją gleboznawczej klasy-
fikacji gruntów (uczestnicy scalenia 
zostali uprzednio poinformowani 
o wszczęciu postępowania w tej 
sprawie), z początkiem października 
odbędzie się zebranie informacyjne 
o przeprowadzonej procedurze, na-
stępnie projekt klasyfikacji zostanie 
wyłożony do wglądu w siedzibie 
starostwa. W sierpniu br. planowane 

jest również zorganizowanie 
zebrania w sprawie ustalenia 
zasad szacunku gruntów.

obiekt „Eliaszuki 
i inne” - gmina Narewka – 
czas realizacji projektu to 
2018-2023, obejmuje 11 
miejscowości. Powierzchnia 
gruntów objętych postępo-
waniem scaleniowym obiektu 
„Eliaszuki i inne”: 2514,9856 
ha. Wartość projektu to 
19 234 241,66 zł, koszt re-
alizacji w 2020 r. zamknie 
się w kwocie 2 058 100 zł. 
Aktualnie realizacja projek-
tu w gminie Narewka, tak 

jak w przypadku obiektu „Dubicze 
i Istok”, również przebiega na eta-
pie prac scaleniowych, przy czym 
w przypadku tego obiektu prace 
scaleniowe są bardziej zaawanso-
wane: w roku 2020 zatwierdzono 
przeprowadzoną w ramach postę-
powania scaleniowego, klasyfika-
cję gruntów, ponadto prowadzone 
były prace związane z szacunkiem 
gruntów. Szacunek gruntów został 
już zaakceptowany przez uczestni-
ków scalania na zebraniu w czerwcu 
br. Zgodnie z harmonogramem rok 
2020 zakończy się opracowaniem 
projektu zasad objęcia w posia-

danie wydzielonych gruntów oraz 
okazaniem projektu scalania jego 
uczestnikom. 

obiekty „Kotłówka i inne” 
w gm. Narew oraz „Tarnopol” 
w gm. Narewka – oba projekty re-
alizowane są od 2018 r. Powierzch-
nia gruntów objętych postępowa-
niem scaleniowym obiektu „Kotłów-
ka i inne”: 834,1620 ha, operacja 
jest realizowana w 3 miejscowo-
ściach. Z kolei obiekt w gminie Na-
rewka to powierzchnia 1046,9598 
ha, swoim zasięgiem obejmuje wieś 
Tarnopol. Wartość obu projektów 
to 8 439 639,42. Scalenia na obu 
obiektach zostały już zakończone, 
aktualnie trwają przygotowania do 
prac poscaleniowych – w wyniku 
rozstrzygniętych postępowań prze-
targowych, wyłoniono wykonawców 
przygotowania dokumentacji pro-
jektowej dróg dojazdowych do go-
spodarstw rolnych w zakresach:  na 
obiekcie Tranopol – 4,95 km dróg, 
na obiekcie „Kotłówka” – 5,89 km. 
Termin wykonania to odpowiednio 
wrzesień i grudzień 2020. W dalszej 
kolejności planowane jest wyłonie-
nie wykonawcy prac budowlanych 
na zaprojektowanych drogach na 
obydwu obiektach.

Scalania gruntów są istotne 
z punktu widzenia gospodarki po-
wiatu, zważywszy, że użytki rolne 
stanowią ok. 39 % jego powierzch-
ni.  Scalenia wpływają na eliminacje 
niekorzystnego zjawiska, jakim jest 
duże rozdrobnienie użytków rolnych 
a które charakteryzuje nasz powiat. 
W wyniku zmniejszania liczby dzia-
łek ewidencyjnych uzyskuje się po-
prawę efektywności gospodarowa-
nia poprzez zmniejszenie kosztów 
transportu oraz ułatwienie mechani-
zacji upraw polowych, jednocześnie 
zapewniając każdej z poscalenio-
wych działek ewidencyjnych dostęp 
do urządzeń infrastruktury technicz-
nej – tłumaczy Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko. Katarzyna Miszczuk
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GK.6621.11.4.2020 
    

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu 

wspólnot gruntowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 703 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego- ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ) – po 
rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Narew
 

p o s t a n a w i a m
1. uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Lachy, gmina Narew, oznaczone w ewi-

dencji gruntów i budynków jako działki oznaczone numerem ewidencyjnym 163/1 o powierzchni 0,93 ha, 
172 o powierzchni 0,14 ha, 176/3 o powierzchni 0,49 ha, 177/1 o powierzchni 0,04 ha, 155/1 o powierzchni 
1,99 ha, 155/3 o powierzchni 0,4819 ha, 173/1 o powierzchni 0,77 ha.

2. odmówić uznania za mienie gminne nieruchomość położoną w obrębie Lachy, gmina Narew, oznaczoną 
numerem ewidencyjnym 109/9 o powierzchni 0,02 ha.  

U z a s a d n i e n i e
Wnioskiem z dnia 1 czerwca 2020 roku Wójt Gminy Narew zwrócił się do Starosty Hajnowskiego  

o stwierdzenie w trybie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot grun-
towych (Dz.U. z 2016 roku poz. 703), że nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków obrębu 
Lachy, gmina Narew jako działki ewidencyjne numer 109/9, 155/1, 155/3, 163/1, 172, 173/1, 176/3,177/1 
stanowią mienie gromadzkie.

Do wniosku Wójt Gminy Narew załączył oświadczenia dwóch świadków, którzy zeznali, że działki ozna-
czone w ewidencji gruntów numerami  109/9, 155/1, 155/3, 163/1, 172, 173/1, 176/3, 177/1 położone 
we wsi Lachy, gmina Narew przed dniem 29 czerwca 1963 roku były drogami i użytkowane były przez 
mieszkańców wsi Lachy. 

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego stwierdził, że w rejestrze gruntów wsi Lachy, 
gmina Narew, założonym w 1960 roku działki nr 155/1, 155/3, 173/1, 163/1, 172, 176/3, 177/1 zapisane 
były jako drogi, zaś osobą władającą było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Komunikacji 
w Hajnówce. Przedmiotowe działki były uwidocznione jako drogi na pierworysie przedwojennym z 1933 roku 
oraz na mapie ewidencyjnej z 1959 roku.

Art.8 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zobowiązuje starostę do ustalenia, 
które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Przepis ten ma charak-
ter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony na dzień wejścia w życie ustawy, to jest na dzień  
5 lipca 1963 roku. Dla ustalenia czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 roku mieniem gro-
madzkim, istotny jest jej stan prawny w okresie poprzedzającym tę datę, a w szczególności to,  
czy nieruchomość taka należała do dawnych, czyli istniejących  w okresie od 1933 do 1954 roku gromad 
jako jednostek samorządu terytorialnego mających osobowość prawną i będących podmiotami praw i obo-
wiązków oraz ustalenie, czy przed dniem wejścia w życie ustawy była faktycznie użytkowana wspólnie przez 
mieszkańców wsi.

Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego 
wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43 poz. 191) gromady stanowiły odrębne podmioty 
praw majątkowych, a przedmiot własności gromad określony był jako majątek gromadzki lub dobro gromady.

Po reformie w 1954 roku gromady pozostały, ale były już tylko jednostkami podziału administracyjnego. 
Brak wyraźnych przepisów w zakresie przejęcia dobra dotychczasowych gromad spowodowany był faktem, iż 
gromady nowopowstałe utraciły osobowość prawną. Nie mogły zatem legitymować się posiadaniem majątku 
i swobodnie nim dysponować. Kwestia ta została jednoznacznie uregulowana przepisem art.98 ust.2 ustawy 
z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych(Dz.U. Nr 26 z 1975 roku poz. 139),na podstawie którego 
dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

Biorąc po uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 155/1, 155/3, 
173/1, 163/1, 172, 176/3, 177/1 położone w obrębie Lachy, gmina Narew spełniają wymogi ustawowe  
do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki faktycznie były wykorzysty-
wane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych 
działek nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych, ale ogół mieszkańców wsi.

Biorąc pod uwagę powyższe, wniosek Wójta Gminy w Narwi poparty oświadczeniami dwóch świadków 
należy uznać za zasadny i stwierdzić, że powyższe nieruchomości stanowią mienie gminne.

Nieruchomość oznaczona numerem 109/9 o powierzchni 0,02 ha w rejestrze gruntów wsi Lachy, za-
łożonym w 1960 roku wchodziła w skład działki numer 109/1 o powierzchni 5,299 ha i zapisana była na 
Państwowy Fundusz Ziemi.

W roku 1968 na podstawie uchwały Nr 113/516/68 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej  
w Hajnówce z dnia 13 sierpnia 1968 roku w sprawie zatwierdzenia projektów wymian gruntów na terenie 
powiatu Hajnówka z działki nr 109/1 o powierzchni 5,299 ha została wydzielona działka numer 109/9  
o powierzchni 0,022 ha i została zapisana na Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – Wydział Komunikacji 
w Hajnówce jako droga.

W związku z tym, że przed wejściem w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu 
wspólnot gruntowych w/w działka figurowała na Państwowy Fundusz Ziemi i nie była drogą należało odmówić 
uznania jej za mienie gminne.

Pismem GK.6621.11.4.2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku zawiadomiono Wójta Gminy Narew oraz 
sołtysa wsi Lachy o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów. 

Mimo prawidłowego powiadomienia, strony nie skorzystały z tej możliwości we wskazanym terminie.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji decyzji. 

P o u c z e n i e
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego  

za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  

w sołectwie Lachy oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Narew oraz 
w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Narew i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Narew  
2. Sołtys wsi Lachy Pan Włodzimierz Dmitruk  
3. Urząd Gminy Narew celem wywieszenia na okres 14 dni 
4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni 
5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Narew 
7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska
8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
9. a/a

Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko

Hajnowski SP ZOZ nie zwalnia tempa. 
Placówka ponownie zaskakuje rozmachem 
inwestycyjnym - 21 sierpnia 2020 r. dokona-
no uroczystego otwarcia zmodernizowanego 
i rozbudowanego Centrum Zdrowia Psychicz-
nego. Ten ważny moment zgromadził nie tylko 
włodarzy miasta i lokalnych samorządowców, 
ale także personel medyczny szpitala i wielu 
gości – w uroczystości wzięli udział m.in. Czło-
nek Zarządu Województwa Podlaskiego Marek 
Malinowski, Dyrektor Departamentu ds. Zdro-
wia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Pacjen-
ta w Warszawie Grzegorz Saj  oraz Starosta 
Hajnowski Andrzej Skiepko.

Przebudowa z rozbudową Centrum Zdro-
wia Psychicznego SPZOZ w Hajnówce była re-
alizowana w latach 2018 – 2020. Wartość 
inwestycji opiewa na 9,4  mln zł. Większość 
tej kwoty – blisko 6,7 mln zł - to dofinanso-
wanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego (Oś Priorytetowa 
VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicz-
nej,  Działania 8.4 Infrastruktura społeczna,  
Poddziałania 8.4.1. Infrastruktura ochrony 
zdrowia)

Centrum Zdrowia Psychicznego powstało 
w ramach przebudowy istniejącego Oddziału 
Psychiatrycznego i zespołu poradni specja-
listycznych (Poradnia Zdrowia Psychicznego, 
Poradnia Leczenia Uzależnienie, Zespół Le-
czenia Środowiskowego). Inwestycja znaczą-
co wpłynęła na poprawę świadczenia usług 
medycznych z zakresu psychiatrii, komfort 
pacjentów Centrum oraz warunki pracy per-
sonelu. W wyniku rozbudowy budynku powstał 
Dzienny Oddział Psychiatryczny z 8 miejscami, 
z kolei Oddział Psychiatryczny liczy obecnie 
55 łóżek. To kolejna inwestycja w hajnowskim 
szpitalu, która znacząco wpływa na popra-
wę jakości świadczonych usług dla pacjentów 
i stwarza lepsze warunki pracy dla personelu. 
Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym 
w cały proces inwestycyjny w imieniu swoim 
i Zarządu Powiatu Hajnowskiego. Zaangażo-
wanie i profesjonalizm kadry medycznej i ad-
ministracyjnej systematycznie buduje pozycję 
hajnowskiego szpitala, który dziś zaliczany jest 
do najlepszych szpitali w Polsce – mówił pod-
czas uroczystości Starosta Hajnowski Andrzej 
Skiepko. 

CZP to miejsce, gdzie można uzyskać 
kompleksową i fachową pomoc psychiatrycz-
ną. Z pomocy mogą skorzystać osoby pełnolet-
nie cierpiące na zaburzenia psychiczne, a także 
ich rodzina i bliscy. Pomoc świadczona jest 
w warunkach stacjonarnych (Oddział Psychia-
tryczny z 55 łóżkami), dziennych (Oddział Psy-
chiatryczny z 8 miejscami), ambulatoryjnych 
(poradnia zdrowia psychicznego) oraz leczenia 
środowiskowego (domowego). Pomocy udziela 
wykwalifikowany zespół: lekarze, pielęgniarki, 

Nowoczesne Centrum Zdrowia Psychicznego
psycholodzy, terapeuci, asystent zdrowienia 
oraz pracownicy socjalni. Obszar działania 
Centrum to powiaty: hajnowski, siemiatycki 
i bielski. 

Inne inicjatywy
Nowoczesne Centrum Zdrowia Psy-

chicznego wpisuje się w bogaty wachlarz 
projektów, jakie zostały zrealizowane w SP 
ZOZ na przestrzeni ostatnich kilku lat. Tylko 
w 2019 r. aktywność szpitala w zakresie po-
zyskiwania funduszy na inwestycje spowo-
dowała, że do powiatu hajnowskiego trafiło 
14 696 030, 69 zł funduszy zewnętrznych. 
Łączna wartość inwestycji realizowanych lub 
zakończonych w 2019 r. to 21 004 472, 81  
zł. Przypomnijmy - Przebudowa i doposażenie 
Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii, przebudowa SOR oraz 
wyposażenie pracowni rentgenowskiej, projekt 
„Godna jesień życia”, w ramach którego zaku-
piono sprzęt i aparaturę medyczną na potrze-
by Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego a także 
uruchomiono bezpłatną wypożyczalnię sprzętu 
rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych 
oraz ich opiekunów. A w 2020 r. rusza projekt 

„Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych 
i eliminowania skutków ich występowania 
w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka 
województwa podlaskiego”. 

Działania w projekcie adresowane są do 
pracujących w sekcjach najbardziej narażo-
nych na ukąszenie przez kleszcza – tj. rolnic-
two, rybactwo i łowiectwo w wieku 18-64 lata 
(osób fizycznych i podmiotów gospodarczych), 
a także pracowników sektora podstawowej 
opieki zdrowotnej – lekarzy POZ  i lekarzy 
medycyny pracy. Możliwość otrzymania bez-
płatnego pakietu szczepionki przeciwko KZM, 
bezpłatne szkolenia mają zminimalizować ne-
gatywne skutki występowania chorób odklesz-
czowych. Więcej na stronie powit.hajnowka.pl 
oraz Facebook.

Podejmowane wysiłki na rzecz udosko-
nalenia oferty medycznej oraz poszerzenia 
koszyka świadczeń, procentują: hajnowski SP 
ZOZ może pochwalić się Certyfikatem Zarzą-
dzania Jakością ISO, Certyfikatem akredytacyj-
nym przyznanym jest przez Ministra Zdrowia 
oraz tytułem „Szpitala Przyjaznego Dziecku”. 
Ponadto, hajnowski SP ZOZ od kilku lat „okupu-
je” czołówkę rankingu Złotej Setki najlepszych 
szpitali w Polsce – obecnie hajnowski ZOZ zaj-
muje 25 miejsce (a drugie w województwie).

Takie uroczystości a także pozyskane 
certyfikaty, nagrody i wyróżnienia stanowią 
potwierdzenie kompetencji, umiejętności i do-
wód społecznego zaufania. Hajnowski SP ZOZ 
to duma regionu: nowoczesna placówka o wy-
sokim standardzie świadczonych usług me-
dycznych – podsumowuje Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko.                Katarzyna Miszczuk 


