Bieżąca informacja o sytuacji na rynku
pracy województwa podlaskiego wraz z
analizą doniesień prasowych o
wydarzeniach społeczno-gospodarczych w
regionie (wg stanu na 31 sierpnia 2013)
Informacja dotyczy sytuacji w województwie podlaskim w sierpniu 2013 r. i została
opracowana na podstawie:



danych statystycznych znajdujących się w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku,
analizy doniesień prasowych zamieszczanych na stronie:
www.obserwatorium.up.podlasie.pl, w zakładce „Media o sytuacji w regionie”.

Rynek Pracy
(opracowano na podstawie informacji statystycznych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Białymstoku):
Wykres 1 prezentuje zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. W
okresie od sierpnia do września 2012r. zanotowano spadek liczby zarejestrowanych
bezrobotnych. Trzeci kwartał 2012r. był okresem względnej stabilizacji na rynku pracy.
Liczba bezrobotnych pozostających w rejestrach ulegała niewielkim wahaniom, nie
przekraczając w poszczególnych miesiącach poziomu 65,1 tysięcy osób. Od września 2012r.
do lutego 2013r. notowano już wyłącznie wzrosty liczby bezrobotnych. W grudniu 2012r.
bezrobocie osiągnęło liczbę 68705 osób, a na koniec stycznia 2013r., zanotowano następny,
skokowy wzrost liczby bezrobotnych do 73798 osób. Luty 2013r. przyniósł kolejny wzrost
stanu bezrobocia. Zanotowana liczba bezrobotnych - 74491 osób, była wyższa o 693 osoby
(0,9%) w stosunku do danych na koniec stycznia br. oraz o 3700 osób (5,2%) w odniesieniu
do analogicznego okresu roku ubiegłego. Od marca 2013 nastąpiło odwrócenie negatywnego
trendu i widoczny jest już stały spadek liczby bezrobotnych. Od lutego do czerwca 2013r.
bezrobocie spadło o 6489 osób (8,7%), żeby w sierpniu 2013r. wzrosnąć do 68292 liczby
bezrobotnych. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, sierpień 2013r.
zamknął się poziomem liczby bezrobotnych wyższym o 3294 osób (5,1%).

Wykres 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
Wzrost liczby bezrobotnych na koniec miesiąca (o 152 osoby w stosunku do lipca 2012r.)
ukształtował się pod wpływem układu sił pomiędzy liczbą osób nowozarejestrowanych i
wyrejestrowanych ze statystyk. W przypadku osób noworejestrujących się w sierpniu 2013 r.
ich liczba wyniosła 6099 i była wyższa od zanotowanej w sierpniu 2012r. o 40 osób (0,7%) ,
ale mniejsza o 1005 osób (14,1%) w odniesieniu do lipca br. Z kolei liczba osób
bezrobotnych wyrejestrowanych ze statystyk powiatowych urzędów pracy ukształtowała się
w sierpniu br. na poziomie 5947, niższym od zanotowanego w lipcu br. o 1019 (14,6%0)
osób, oraz wyższym od zanotowanego w sierpniu 2012 r. o 448 osób (8,1%).

Wykres 2. Zmiany w poziomie bezrobocia w województwie podlaskim
W sierpniu 2013r. powiatowe urzędy pracy dysponowały 2053 miejscami pracy i aktywizacji
zawodowej, co oznacza spadek ich liczby w relacji do poprzedniego miesiąca o 115 (5,3%)

oraz wzrost w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego o 500 (32,2%). Spadek w
stosunku do lipca br., dotyczył subsydiowanych miejsc pracy i miejsc aktywizacji
zawodowej, o 204 oferty (26,2%) natomiast widoczny jest wzrost miejsc pracy
niesubsydiowanej, o 89 miejsc (6,4%).

Wykres 3. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej bezrobotnych w
województwie podlaskim
W sierpniu 2013r. obserwowano spadek liczby podjęć pracy w stosunku do lipca 2013r. – o
395 (13,3%). Natomiast zanotowana liczba podjęć pracy była wyższa - o 394 (18,0%), w
stosunku do sierpnia 2012r. W przypadku podjęć pracy subsydiowanej, ich liczba spadła o
127 (31,5%) w stosunku do lipca 2013r. oraz spadła o 21 (o 7,1%) w relacji do sierpnia 2012r.
Jeśli chodzi o liczbę miejsc pracy niesubsydiowanej, spadła ona w relacji do lipca 2013r. o
268 miejsc (10,4%) natomiast wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o
415 (22,0%).
W przypadku aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, sytuacja w zakresie wzrostów i
spadków prezentowała się następująco:








szkolenia: wzrost liczby uczestników w stosunku do lipca br. o 48 (43,2%), oraz
wzrost o 71 (80,7%) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego;
staże: spadek liczby miejsc stażu w stosunku do lipca br. o 134 osoby (22,9%) oraz
wzrost o 269 osób (147,8%) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego;
prace społecznie użyteczne: spadek liczby uczestników w stosunku do lipca br. o 61
osób (76,3%) oraz o 12 osób (38,7%) w stosunku do analogicznego okresu roku
ubiegłego;
przygotowanie zawodowe dorosłych: w sierpniu br. do uczestnictwa w tej formie
aktywizacji nie skierowano żadnej osoby. W analogicznym okresie roku ubiegłego
również nie zanotowano żadnych osób skierowanych do tej formy aktywizacji
zawodowej.
kontrakty socjalne/indywidualne programy zatrudnienia socjalnego: zmniejszenie się
liczby uczestników o 19 osób (54,3%) w stosunku do lipca 2013r. oraz zwiększenie
się o 6 osób (60%) w stosunku do sierpnia 2012r.

Wykres 4. Podjęcia pracy
Przyczyny wyrejestrowywania bezrobotnych w czerwcu 2013 r. prezentowały się
następująco:








podjęcia pracy – 43,4% wyłączeń z ewidencji bezrobotnych (wzrost o 0,7 pkt. proc. w
stosunku do ubiegłego miesiąca oraz wzrost o 3,6 pkt. proc. w odniesieniu do
analogicznego okresu roku poprzedniego.
rozpoczęcie udziału w aktywnych programach rynku pracy (szkolenia, staże,
przygotowanie zawodowe dorosłych, prace społecznie użyteczne, kontrakt socjalny,
indywidualny program zatrudnienia socjalnego) – 10,8% wyłączeń (spadek o 0,8 pkt.
proc. w stosunku do lipca 2013r. oraz wzrost o 5,1 pkt. proc w stosunku do sierpnia
2012r. ),
niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy – 29,5% wyłączeń (wzrost o 1,8 pkt.
proc. w porównaniu do lipca br., oraz spadek o 6,9 pkt. proc. w relacji do sierpnia
2012r.),
pozostałe powody (odmowa przyjęcia propozycji pracy, dobrowolna rezygnacja ze
statusu bezrobotnego, podjęcie nauki, osiągnięcie wieku emerytalnego i inne) – 14,6%
wyłączeń (spadek o 0,7 pkt. proc. w porównaniu do lipca 2013r. oraz spadek o 3,5 pkt.
proc. w relacji do sierpnia 2012r.

Wykres 5. Przyczyny wyrejestrowań z ewidencji bezrobotnych

SKRÓT DONIESIEŃ PRASOWYCH
Gospodarka
SSSE. W Dojlidach powstaną nowoczesne zakłady i innowacyjna produkcja
Prawie 700 specjalistów znajdzie zatrudnienie w nowobudowanych zakładach: „Bison
Chucks” S.A., „Hartownia Białystok” S.A. i „Odlewnia Białystok” S.A. Wartość inwestycji
wyniesie ok. 150 mln zł. Prace na os. Dojlidy, gdzie zlokalizowane są tereny białostockiej
podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ruszyły wczesną wiosną. Rozpoczęto
od budowy budynków produkcyjnych z częścią biurową spółek „Hartownia Białystok” S.A. i
„Odlewnia Białystok” S.A. Zaczęto tam również prace naziemne, zakładu produkcyjnego –
„Bison Chucks” S.A. Główna hala produkcyjna będzie miała ok. 10 tys. m kw. powierzchni i
to właśnie tam będą powstawać uchwyty. Spółka w ofercie będzie miała zarówno stary
asortyment jak i nowy czyli m.in.: uchwyty tokarskie, ręczne o dużych średnicach oraz
uchwyty i cylindry mechaniczne. Planuje również uruchomić produkcję nowego,
innowacyjnego siłownika napędzanego elektrycznie. „Hartownia Białystok” S.A. buduje hale
o powierzchni 9 tys. m kw. Docelowo zatrudnienie tam znajdzie ok. 120 osób. Inwestycja
pochłonie ok. 57 mln zł z czego ok. 38,8 mln zł to dotacja z UE. Cała inwestycja,
prawdopodobnie będzie gotowa już w pierwszym kwartale 2014 r.
„Kosmiczny” SSBV startuje w suwalskim Parku
Firma nosić będzie nazwę SSBV Polska i koncentrować się będzie na nanosatelitach,
obserwacji ziemi, komunikacji satelitarnej i testowaniu. Korzystając z dostępności
produktów, środków oraz doświadczenia zdobytego przez Grupę, SSBV Polska zajmie się
rozwijaniem platformy nowej generacji, PanelSATNANO. Spodziewane jest, że SSBV
Polska stanie się także operatorem nowoczesnej stacji naziemnej w Suwałkach. Stacja będzie
oferować usługi uplink i downlink w zakresach VHF, UHF, S-Band, X-band i Ka-band.
Planowane są, między innymi, usługi w obrębie TTC i szybkiego poboru danych z satelitów

w niskiej orbicie okołoziemskiej. SSBV Polska będzie współpracować z innymi firmami
grupy SSBV Aerospace & Technology Group oraz partnerami międzynarodowymi, a także
budować ścisłe relacje z firmami i instytutami badawczymi w Polsce.
Prawie 180 baterii słonecznych w gminie Grajewo
Ponad 2 mln 200 tys. będzie kosztowało zamontowane baterii słonecznych w gminie
Grajewo. Dofinansowanie kwotą 1 mln 450 tys. przez Urząd Marszałkowski pozwoli na
wyposażenie w takie instalacje 178 domów prywatnych i jednego obiektu publicznego, czyli
w gminnym Centrum Sportowym w Popowie. Montowane na dachach budynków
mieszkalnych i użyteczności publicznej kolektory słoneczne zmniejszają koszty utrzymania,
poprzez bezkosztowe podgrzewanie wody.
Obwodnica coraz bliżej?
Z pisma jakie miejskie władze otrzymały z ministerstwa transportu za pośrednictwem
wojewody podlaskiego wynika, że Komisja Europejska przyznała Polsce 3 miliardy 860 mln
euro na realizację projektów w ramach instrumentu finansowego "Łącząc Europę".
Obwodnica Suwałk ma kosztować ponad 520 mln złotych. Jej budowa miałaby rozpocząć się
wiosną 2015 i trwać do końca 2016 roku.
Europa wychodzi z kryzysu i kupuje polskie towary
Nadwyżka handlowa, czyli przewaga eksportu nad importem, wyniosła w II kwartale prawie
1,2 mld euro. Dobre są także wyniki eksportowe za całe pierwsze półrocze 2013 roku.
Według wstępnych danych GUS, w I półroczu 2013 roku eksport towarów wzrósł o 6 proc.,
osiągając wartość blisko 74,2 mld euro. W tym okresie import wyniósł prawie 74,7 mln euro,
czyli był niższy o 2,3 proc niż przed rokiem. Wyniki te przełożyły się na zmniejszenie
deficytu obrotów o około 6 mld euro do poziomu 0,5 mld euro. Zdaniem Bartłomieja Wydry,
z Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, hitem eksportowym minionego i
obecnego roku są produkty spożywcze. Wysyłane są one przede wszystkim do Rosji i Europy
Zachodniej. Eksport artykułów spożywczych wspierają sieci handlowe dzięki współpracy
pomiędzy swoimi placówkami na świecie. Dariusz Sapiński, prezes GK Mlekovita z
Wysokiego Mazowieckiego, za wyjątkowo perspektywiczny uważa rynek chiński. O ile
tradycyjnym już towarem eksportowym Mlekovity są: bezwodny tłuszcz mleczny, serwatka w
proszku, sery twarde dojrzewające, to na rynku chińskim sprzedaje się dosłownie wszystko:
galanteria mleczarska, mleczka smakowe, śmietanki, nawet mleko UHT. Również Edmund
Borawski, prezes grajewskiego Mlekpolu przyznaje, że wzrost eksportu jest zauważalny.
Obecnie spółdzielnia ta eksportuje 30 proc. swojej produkcji. Duży wzrost eksportu
odnotowała też białostocka firma SaMasz (w porównaniu do minionego roku aż o 30 proc.).
Polska Wschodnia odkryta na nowo dzięki aplikacji mobilnej
Aplikacja mobilna I LOVE POLSKA WSCHODNIA to interaktywna forma promocji
efektów Programu dedykowanego naszym wschodnim województwom. Dzięki niej
mieszkańcy oraz turyści odwiedzający makroregion mogą dostrzec zmiany zachodzące dzięki
Funduszom Europejskim oraz w łatwy i ciekawy sposób zaplanować podróż po tym rejonie
Polski. Jak dotąd użytkownicy aplikacji mobilnej, przygotowanej w ramach promocji
Programu Rozwój Polski Wschodniej, najaktywniej zwiedzają Białystok i Lublin. Logują się
m.in.: w miejscach inwestycji, realizowanych dzięki wsparciu środków europejskich,

Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich, zabytkach oraz innych atrakcyjnych
turystycznie miejscach. Aplikacja, zainstalowana na telefonach bądź tabletach z systemem
Android lub iOS, umożliwia logowanie się w określonych miejscach i gromadzenie punktów,
które można następnie wymienić na nagrody. Plecaki turystyczne, kubki termiczne i koszulki
z nadrukiem „I Love Polska Wschodnia” to tylko wybrane z upominków, które można
odbierać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich na terenie makroregionu.
Znamy założenia nowego RPO
Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego z
dn. 7 sierpnia br., Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO przedstawił
ogólne założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Program musi
uwzględniać, zarówno krajowe, jak i unijne regulacje: projekty rozporządzeń Komisji
Europejskiej, tzw. position paper, czyli unijny dokument określający najważniejsze wyzwania
stojące przed krajem członkowskim i regionami w nowej perspektywie, zapisy Umowy
Partnerstwa czy tzw. linię demarkacyjną, decydującą o tym, jakie projekty mogą być
realizowane na poziomie regionalnym, a jakie na krajowym. godnie z polityką Unii
Europejskiej regiony skupią się na realizacji 11 celów tematycznych. Zgodnie z założeniami
Umowy Partnerstwa szczególny nacisk muszą położyć na cztery z nich: badania i rozwój,
wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wsparcie małych i
średnich przedsiębiorstw oraz gospodarkę niskoemisyjną. Ważne będzie też wspieranie
włączenia społecznego i walka z ubóstwem. RPO 2014-2020 to program dwufunduszowy, co
oznacza to, że będzie finansowany z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To pozwoli łączyć „twarde”
inwestycje, infrastrukturalne z projektami „miękkimi”, dotyczącymi szerokiej sfery
społecznej. Nowością będą też Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Podział środków
ramach programu wygląda następująco: Alokacja podstawowa-980 mln euro; ZIT Białystok68 mln euro; Obszary Strategicznej Interwencji-40 mln euro.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna szuka inwestorów w Azji
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach projektu „Program
Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” Zorganizowała misję inwestycyjną w Singapurze.
Polscy przedstawiciele uczestniczyli w konferencjach z singapurskimi przedsiębiorcami,
zwiedzili tamtejszy park technologiczny BIOPOLIS. Wzięli również udział w
indywidualnych spotkaniach biznesowych. Następne takie spotkanie planowane jest za dwa
miesiące w Polsce. Wówczas premier Singapuru wraz z biznesmenami przyjedzie do
Warszawy.
Pierwsze na Podlasiu energetyczne konsorcjum
Konsorcjum jest efektem porozumienia firm energetycznych: Automatyka Pomiary
Sterowanie SA, Elrem, Energoinwest JK, Ferrox, Nawec i Remex, które łączy nie tylko
wspólne pochodzenie, ale także dotychczasowa ścisła współpraca. Zachowując niezależność
jako podmioty gospodarcze grupa podejmuje wspólne działania w zakresie świadczenia
kompleksowych robót z zakresu automatyki przemysłowej, elektryki, prac instalatorskoremontowych, budowlanych, energii odnawialnej i nadzoru inwestorskiego. Jako grupa spółki
z konsorcjum energetycznego są w stanie zapewnić realizację umów od projektu po serwis,
wyspecjalizowaną kadrę inżynieryjno-techniczną, specjalistyczny sprzęt i park maszynowy,
najnowocześniejsze narzędzia projektowe, programistyczne i techniczne.

Pieniądze z UE dla 19 projektów dot. energii odnawialnej
Wartość wszystkich tych inwestycji, to prawie 65 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 29,2 mln zł, co pozwoliło
dofinansować 19 projektów. Wśród dofinansowanych projektów są przede wszystkim plany
budowy instalacji fotowoltaicznych o różnej mocy, zlokalizowanych w różnych miejscach
regionu. Wartość tych inwestycji waha się od 400 tys. zł do 8 mln zł. Jak poinformował PAP
Urząd Marszałkowski w Białymstoku, w ramach RPOWP dotacje na inwestycje w
odnawialne źródła energii przyznano w pięciu konkursach 65 projektom. Ich łączna wartość
to 325,3 mln zł, a dofinansowanie wynosi 162,4 mln zł.
21,7 mln zł na oczyszczalnie ścieków, wodociągi i kanalizację
Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku trafiło 21,7 mln zł na
pożyczki dla samorządów, które budują oczyszczalnie ścieków, wodociągi czy kanalizację.
Pieniądze pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach programu "Region". W Podlaskiem po niskooprocentowane pożyczki już zgłosiło się
osiem samorządów oraz jedno komunalne przedsiębiorstwo. Zawarto już sześć umów na
ponad 6,3 mln zł. Dwa projekty będzie np. realizować gmina Filipów. Łącznie z WFOŚiGW
ma otrzymać na te dwa projekty około 1,5 mln zł. Wartość obu projektów to 15,9 mln zł. Oba
powstają w ramach realizacji specjalnego programu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska na rzecz ochrony zlewni rzeki Rospudy. Łącznie w ramach umów, które
WFOŚiGW zawarł z samorządami w ramach programu "Region" ma też powstać blisko
tysiąc przydomowych oczyszczalni ścieków, z czego 434 w gminie Grajewo. Na cały
program "Region" w Polsce NFOŚiGW przeznaczył 500 mln zł.
Nasze spółdzielnie nic sobie nie robią z kryzysu
Według międzynarodowych badań spółdzielnie stały się realną alternatywą dla prywatnych
spółek w wielu obszarach gospodarki. Czasem mówi się, że władze spółdzielni (w tym
podlaskich) działają bardzo konserwatywnie. Ale co ciekawe, mniejsza skłonność do
podejmowania ryzykownych inwestycji oraz wrażliwości społecznej okazały się bardziej
odporne na wstrząsy i kryzysy ekonomii. Większość podlaskich spółdzielni spożywczych
bierze też udział w różnego rodzaju rankingach gospodarczych, m.in. w dotyczących biznesu
odpowiedzialnego społecznie. Kryzys stał się szansą dla spółdzielni prowadzących
działalność gospodarczą. Jak wynika z badań Uniwersytetu Szczecińskiego, rośnie znaczenie
zaufania i bezpieczeństwa. Konsumenci kierują się ku temu, co znane, pewne, ku
tradycyjnym wartościom. W jeszcze większym stopniu niż dotychczas oczekują rzetelności w
obsłudze. Częściej poszukują również obniżek i promocji, przy czym ich poszukiwanie okazji
nie jest konsekwencją przysłowiowego zaciskania pasa, lecz tzw. zakupowego sprytu
konsumentów.
Żywność prawdziwym hitem eksportowym
Produkty rolno-spożywcze to grupa towarowa, która w wymianie handlowej nieprzerwanie od
2003 r. przynosi Polsce dodatnie saldo. Obecnie wynosi ono 3,8 mld euro. Hitem
eksportowym minionego i obecnego roku są produkty spożywcze. Wysyłane są one przede
wszystkim do Rosji i Europy Zachodniej. Eksport artykułów spożywczych wspierają sieci
handlowe dzięki współpracy pomiędzy swoimi placówkami na świecie. W 2012 roku
wyeksportowaliśmy żywność o wartości 17,5 mld euro (o 15 proc. więcej niż roku 2011).

Żywność jest jedną z wiodących grup eksportowych. Najszybciej rósł eksport żywności do
krajów Europy Środkowo-Wschodniej (odnotowaliśmy tam 30 procentowy wzrost). Również
przedstawiciele podlaskich firm zauważają, że eksport ich produktów ostatnio wzrósł i to
znacznie. Kierunki polskiego eksportu: mięso drobiowe- Niemcy, Wielka Brytania, Czechy,
Francja; produkty mleczarskie- Niemcy, Czechy, Włochy, Holandia, Federacja Rosyjska;
mięso wołowe- Włochy, Holandia, Turcja, Niemcy; mięso wieprzowe- Białoruś, Japonia,
Ukraina, Czechy, Włochy; czekolada i wyroby spożywcze zawierające kakao- Wielka
Brytania, Niemcy, Federacja Rosyjska; herbatniki, wafle, chleb, bułki, pieczywo cukiernicze,
ciasta i ciastka- Niemcy, Czechy, Wielka Brytania, Węgry; soki owocowe (głównie jabłkowy)
i soki warzywne- Niemcy, Austria, Holandia, Wielka Brytania; owoce zamrożone (głównie
maliny, truskawki i wiśnie)- Niemcy, Holandia, Francja, Belgia.
Rolnictwo. Dobre zbiory nie przekładają się na pełne portfele
Najgorzej sytuacja wygląda wśród producentów zbóż i popularnego na ziemi bielskiej
rzepaku, bo ceny ich skupu były wyjątkowo niskie. Ceny te nie pokrywają kosztów produkcji.
Strata na uprawie hektara pszenicy na Podlasiu to prawie 3 tysiące złotych. W powiecie
bielskim rolnicy mają dużo upraw zbóż i rzepaku. Gdy przychodzą żniwa, to cena spada. To
bije w tych, którzy nie mają bazy magazynowej, a korzystają na tym pośrednicy z
magazynami. Specjaliści przyznają, że w południowej części naszego województwa coraz
częściej rolnicy zmieniają rodzaj upraw, gdyż na rzepaku ciężko zarobić. Udanego roku nie
mają się też co spodziewać podlascy sadownicy. Jabłka są tanie, porzeczki i wiśnie też. W
nieco lepszej sytuacji są producenci warzyw, którzy cieszą się z wysokiej ceny skupu
ziemniaków. Przebojem roku jest za to borówka amerykańska, która bardzo dobrze przetrwała
ostatnią zimę.
Turystyczny boom
Supraśl przeżywa w tym roku prawdziwe oblężenie gości z różnych stron świata. Jest
zarówno dużo grup zorganizowanych, jak i osób indywidualnych. Od początku lipca np.
Muzeum Ikon odwiedziło blisko 8 tysięcy osób. Goście są oczarowani ciszą i spokojem,
zaletą są też niewygórowane ceny. Od niedawna działa też portal turystyczny gminy Supraśl.
Na stronie gminy jest specjalna zakłada, w której można znaleźć informację o zabytkach i
historii miasteczka. Jak zapowiada burmistrz Radosław Dobrowolski, jesienią turyści będą
mogli skorzystać już z sanatorium. Na 21 października zaplanowane jest otwarcie Sanatorium
Uzdrowiskowego Knieja.
Promotech pokaże urządzenia wyprodukowane dzięki nowej inwestycji
Nowe, unikalne w skali światowej urządzenia zaprezentuje na wrześniowych Targach
Spawalnictwa Cięcia i Obróbki Powierzchni w Essen (Niemcy) białostocki Promotech. Pod
kątem targów spółka finalizuje kilka wieloletnich, strategicznych dla firmy projektów nowych
maszyn, które wyznaczają jej kierunki rozwoju również na najbliższe lata. Realizacja tych
planów była możliwa m.in. dzięki najnowszym inwestycjom firmy w rozbudowę
infrastruktury i parku maszynowego. By optymalnie przygotować się do imprezy Promotech
buduje w nowej hali wierną kopię stoiska. Po raz pierwszy w Essen Promotech pokaże kilka
swoich najnowszych urządzeń do cięcia i spawania. Targi Schweissen&Schneiden w Essen są
największą, najważniejszą i najbardziej prestiżową wystawą w branży spawalniczej na
świecie. Zaprezentowany tam będzie pełen asortyment produktów, procesów, usług i maszyn
z zakresu spawalnictwa, cięcia i obróbki powierzchni. W tegorocznej 18. edycji uczestniczyć

będzie ponad 1000 wystawców z 40 krajów świata. Organizatorzy spodziewają ok. 55 tys.
gości z ponad 100 krajów. Targi odbędą się w dniach 16-21 września.
Mlekovita się rozwija. Kolejna inwestycja – za 36 mln zł.
Nowo wybudowana przez Mlekovitę proszkownia serwatki to w pełni zautomatyzowany
obiekt. Jeden z najnowocześniejszych tego typu w Polsce. Inwestycja ta kosztowała nas 36
milionów złotych.
Unia chce wesprzeć obszary metropolitalne. Białostocki również
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ma w nowej perspektywie unijnej służyć rozwojowi
szeroko pojętych ośrodków wojewódzkich. Czyli nie tylko samych miast wojewódzkich, ale
również powiązanych z nimi funkcjonalnie ościennych gmin. Jeszcze w lipcu minister
rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zadecydowała, że samorządy z Miejskich
Obszarów Funkcjonalnych wspólnie ustalą cele do osiągnięcia i konkretne inwestycje temu
służące, by lepiej wykorzystywać wzajemne atuty. Zgodnie z wytycznymi Brukseli każde
województwo ma wydzielić 4,5 procentu z puli przeznaczonej dla regionu. W przypadku
Podlaskiego to około 70 mln euro, czyli według aktualnego kursu ponad 280 milionów
złotych. Władze Białegostoku oraz gmin Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże,
Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów i Łap intensywnie
na temat ZIT-u rozmawiają od kilku tygodni. Do listy gmin, które miałyby uczestniczyć w
"białostockich" inwestycjach terytorialnych, samorządowcy z regionu postanowili dopisać też
Łapy, chociaż bezpośrednio ze stolicą województwa nie graniczą.
W końcu rozpoczął się odbiór Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego
Dwa budynki przy ul. Myśliwskiej wraz z otoczeniem i dojazdami miały być gotowe w
październiku ubiegłego roku, ale wykonawcy udało się kilkukrotnie wynegocjować z miastem
aneks do umowy. Kiedy nie było już mowy o tym, że to pogoda krzyżuje budowlańcom
plany, magistrat ustalił termin oddania inwestycji na 31 maja. Ten został przekroczony przez
firmę Polbud o kolejne dwa miesiące. Od lipca liczone są już odsetki umowne rzędu 76 tys. zł
za jeden dzień zwłoki. Pierwsi lokatorzy mieli wprowadzić się do parku w styczniu. Teraz
realny jest początek roku akademickiego. Komisja odbiorowa BPNT rozpoczęła pracę. Teraz
przez najbliższe dwa tygodnie będą trwały rozruchy urządzeń, instalacji w budynkach parku.
Będą one odbywały się przy udziale inspektora nadzoru budowlanego oraz przedstawiciela
wykonawcy. Po zakończonych rozruchach komisji odbiorowej przekazany zostanie raport
dotyczący ich przebiegu. Na jego podstawie komisja podejmie decyzję, czy proces odbioru
będzie kontynuowany. Jeśli decyzja będzie pozytywna, to jeszcze straż pożarna i sanepid
będą musiały wydać opinie niezbędne do ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie obiektu.
Koszt uruchomienia całego parku to blisko 170 mln zł, za prace budowlane Polbud miał
otrzymać ponad 51 mln zł.
Rozpoczynają się prace nad budową ośrodka badawczego nad budynkami zero
energetycznymi
Firmy zrzeszone w dwóch podlaskich klastrach: Wschodnim Klastrze Budowlanym i
Podlaskim Klastrze Budownictwa Pasywnego wystąpiły o dofinansowanie do projektu
dotyczącego budowy ośrodka badawczego nad budynkami plus energetycznymi. Dzięki
prowadzonym badaniom zostanie opracowany optymalny wzorzec budynku o maksymalnie

wysokich walorach użytkowych i nieznacznym wpływie na środowisko naturalne. W wyniku
badań mają też zostać zminimalizowane koszty realizacji i eksploatacji budynku pasywnego,
energooszczędnego oraz autonomicznego przy zachowaniu najlepszych parametrów
energooszczędności. Od września tego roku w miejscowości Łubniki, na terenie gminy
Zabłudów w województwie podlaskim rozpocznie się budowa jednej z najnowocześniejszych
inwestycji w Polsce. Wybudowany budynek składać się będzie między innymi z pomieszczeń
badawczo- pomiarowych. W budynku badawczo-laboratoryjnym przewidziane są sale
szkoleniowe i konferencyjne, pomieszczenia biurowe i administracyjne oraz miejsca
przeznaczone na promocję poszczególnych firm wchodzących w skład klastra dodaje.
Dodatkowo powstaną dwie hale badawczo-produkcyjne. Istotną częścią projektu są prace
badawcze mające na celu stworzenie innowacyjnego systemu (metody) projektowania i
wykonania budynków w technologii pasywnej, efektywnej w warunkach północnowschodniej Polski. Przeprowadzenie badań przewidzianych w projekcie pozwoli na
stworzenie optymalnego wzorca budynku energooszczędnego opartego o technologię
pasywną, dostosowanego zwłaszcza do trudnych warunków klimatycznych,
charakterystycznych zwłaszcza dla terenów Polski północno-wschodniej.
Via Baltica: Niepewny los S 61. Brakuje pieniędzy
Do 2020 r. powstanie tylko niewielki fragment wyczekiwanej przez mieszkańców naszego
regionu trasy S 61, zwanej też Via Baltica. O pozostałej części S 61, która ma prowadzić
m.in. przez Ełk i Łomżę, a w okolicach Zambrowa łączyć się z drogą nr 8 się nie wspomina.
Natomiast wcześniej przedstawiciele ministerstwa zapowiadali, że cała droga ma być
zbudowana za pieniądze z programu "Łącząc Europę”. Nieuwzględnienie inwestycji w
planach na tę dekadę może oznaczać, że trasa nigdy nie powstanie. Po 2020 r. Polska nie
otrzyma już bowiem wielu unijnych środków. Z jakich pieniędzy droga miałaby być
zbudowana, nie wiadomo. Ostateczne decyzje powinny być znane za parę miesięcy.
Miliardy na budowę Rail Baltica!
Niedawno Ministerstwo Transportu ogłosiło listę inwestycji, które w przyszłej unijnej
perspektywie finansowej mają być zrealizowane z ogólnoeuropejskiego programu „Łącząc
Europę”. Lista zawiera tylko sześć pozycji. Ale jest na niej cała Rail Baltica. Pod numerem
trzecim zapisano odcinek z Sadownego do Białegostoku. Maciej Dutkiewicz z biura
prasowego PKP PLK informuje, że ta inwestycja znakomicie wpisuje się w trzy rządowe i
unijne założenia. Pierwsze to tworzenie połączeń paneuropejskich. W tym przypadku chodzi
o kolejowy korytarz z Helsinek w kierunku centrum Europy. Druga kwestia to
skomunikowanie miast wojewódzkich, czyli Warszawy z Białymstokiem. Trzecia – właściwa
obsługa aglomeracji warszawskiej. Pierwsze prace na 65-kilometrowym odcinku do
Sadownego już trwają. Pieniądze na tę część inwestycji pochodzą jeszcze z obecnej unijnej
perspektywy finansowej. Wszystko odbywa się w ramach procedur „Projektuj-buduj”. Polski
odcinek trasy Rail Baltica liczy 341 km. Z Warszawy do Białegostoku pociągi będą jechały z
prędkością nawet 160 km/h. Na pozostałych odcinkach – 120 km/h. Czas przejazdu do stolicy
kraju znacznie się więc skróci. Na połowie szlaku położone zostaną dwa tory. Reszta będzie
jednotorowa. Cała trasa zostanie zelektryfikowana (tam, gdzie do tej pory nie była).
W tym roku do użytku oddano w mieście zaledwie 30 mieszkań
Aż o jedną czwartą spadła liczba mieszkań oddanych do użytku w województwie podlaskim.
Z danych GUS za I poł. tego roku wynika, że na rynek trafiło 1490 mieszkań, tj. o 522 mniej

niż rok wcześniej. Wzrost zanotowano tylko w budownictwie komunalnym. W tym roku
Development Sp. J. nie oddał do użytku jeszcze żadnego mieszkania. Sytuacja ma się
poprawić pod koniec tego roku. W grudniu planuje przekazać 78 mieszkań przy ul.
Sybiraków. Cena za mkw., waha się w granicach 3,5-3,6 tys. zł. Podobne stawki obowiązują
w Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa. W październiku zamierza ona przekazać do
użytkowania budynek z 92 mieszkaniami przy ul. Zawadzkiej. Firma Negresko–Dom w tym
roku nie oddała do użytku żadnego mieszkania. W trakcie realizacji jest jednak trzypiętrowy
budynek przy ul. Kolegialnej na 31 mieszkań. Jeszcze w tym roku ma być zaś gotowy 18mieszkaniowy budynek przy ul. Ogrodowej. Jak pokazują statystyki, kryzys nie dotyczy
budownictwa mieszkaniowego w całym kraju. O ile u nas w ciągu ostatniego roku nastąpił
spadek liczby nowych mieszkań o 26 proc., np. w woj. dolnośląskim ich liczba wzrosła o ok.
15. proc. Od początku tego roku w Łomży gotowych było zaledwie 30 lokali mieszkalnych,
podczas gdy w Białymstoku do użytku oddano ich 425.

Rynek pracy
Nauczyciele tracą pracę, a nowej dla nich nie ma
Według szacunków kuratorium oświaty i związków zawodowych wraz z końcem wakacji
pracę straci ponad 600 podlaskich nauczycieli. Ci, którzy się zarejestrują jako bezrobotni, nie
mają co liczyć na nowe oferty pracy w edukacji. Mogą, tak jak inni bezrobotni,
przekwalifikować się na kasjera, zduna lub montera instalacji i urządzeń sanitarnych. Główne
przyczyny zwolnień to: niż demograficzny, likwidowanie szkół oraz szukanie przez
samorządy oszczędności. W Białymstoku zgodnie z szacunkami urzędników w nowym roku
szkolnym w publicznych gimnazjach liczba uczniów może zmniejszyć się o ponad 300, w
liceach - o blisko 280. Przekłada się to na zmniejszenie liczby klas, a co za tym idzie i liczby
etatów nauczycielskich. Największe zwolnienia dotkną nauczycieli białostockich gimnazjów,
tu z końcem sierpnia będzie prawie 50 etatów nauczycielskich mniej. Środków na specjalny
program zmiany kwalifikacji zawodowych nauczycieli planuje w nowym budżecie unijnym
szukać Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szczegółów dotyczących takiego projektu jednak
póki co brak. Zwalnianym chce też pomóc resort pracy, który do samorządowców
wystosował pismo, aby ci pomagali nauczycielom znaleźć zatrudnienie np. w żłobkach lub
jako asystenci rodzin (pracownicy ośrodków pomocy społecznej).
Podlaski Urząd Wojewódzki komputeryzuje polską administrację
Porozumienie w tej sprawie podpisali w środę w Warszawie minister Michał Boni i wojewoda
podlaski Maciej Żywno. System został stworzony, sprawdzony w działaniu i jest wdrażany za
darmo przez zespół pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Wprowadzenie tego systemu jako podstawowego w załatwianiu spraw urzędowych oznacza,
że zamiast papierowych dokumentów królują elektroniczne pliki. Dzięki temu praca w
urzędzie idzie szybko, sprawnie i co ważne - jest całkowicie transparentna. W każdej chwili
można sprawdzić gdzie i na jakim etapie jest dana sprawa, kto ją prowadzi i jakie działania
podjął. System elektronicznego zarządzania dokumentami został stworzony w 2010 roku, a od
2011 przeżywa ekspansję na terenie całej Polski. Na mocy porozumień system ten z
powodzeniem działa w urzędach wojewódzkich: Małopolskim, Opolskim, Pomorskim,
Warmińsko-Mazurskim, Świętokrzyskim, Lubelskim, Mazowieckim, Łódzkim,
Zachodniopomorskim, Lubuskim, Dolnośląskim i Śląskim.
Dotacje na działalność gospodarczą

Nabory wniosków rozpoczną się we wrześniu i październiku - poinformowała dyrektorka
departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w urzędzie marszałkowskim w
Białymstoku Elżbieta Romańczuk. Można je składać w pięciu podmiotach wyłonionych w
konkursie. To Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Białymstoku, Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej, Agencja Rozwoju Regionalnego w Łomży, starostwo powiatowe w
Siemiatyczach oraz Agencja Rozwoju Regionalnego Ares w Suwałkach. Łącznie do tych
podmiotów trafi 14 mln zł z UE z programu Kapitał Ludzki, z czego WUP otrzyma około 4,4
mln zł, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 1,9 mln zł, Agencja Rozwoju Regionalnego
w Łomży 2,5 mln zł, starostwo siemiatyckie 2,7 mln zł, a suwalska agencja Ares 4 mln zł.
Szanse na maksimum 40 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej mają m.in.
osoby młode, poniżej 30. roku życia. Zgodnie z założeniami, połowa osób, która dostanie
dotacje, ma spełniać to kryterium.
Prawie 7 tysięcy nauczycieli po wakacjach nie wróci do pracy
MEN przewiduje, że w tym roku pracę straci ponad 6,8 tys. z ponad 560 tys. nauczycieli. W
ubiegłym roku liczba ta wynosiła ok. 7 tys. nauczycieli. Resort dodaje, że dane o faktycznej
liczbie zwolnionych nauczycieli będą znane późną jesienią.
Bezrobocie jest duże, a będzie jeszcze większe
Brak środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu połączony z brakiem
aktywności urzędów pracy w poszukiwaniu nowych ofert zatrudnienia, może spowodować
wzrost bezrobocia. Są jeszcze pieniądze z Funduszu Pracy, ale powoli się kurczą. Powiatowy
Urząd Pracy przyjmuje wnioski tych pracodawców, którzy zapewnią późniejsze zatrudnienie
osób odbywających staż. Mieszkańcy pow. siemiatyckiego nie mogą jednak liczyć teraz na
dotacje na założenie własnej firmy lub doposażenie stanowiska pracy, choć PUP otrzymał w
tym roku dwukrotnie więcej pieniędzy niż w 2012 r. (ponad 3 mln zł). Stara się też o
dodatkowe 500 tys. zł w ramach konkursu. Mimo to bezrobocie wzrosło w skali roku o
prawie 8 proc. Zdecydowanie trudniej będzie o staż w powiecie hajnowskim. Zostały jeszcze
środki na założenie firmy. W lipcu br. liczba bezrobotnych wzrosła w stosunku do lipca 2012
r. o ponad 11 proc. Z kolei w powiecie białostockim wzrost wyniósł 9,4 proc. Tu wachlarz
możliwości jest jednak większy. Przyjmowane są wnioski na wszystkie formy pomocy. W
2013 r. urząd otrzymał na pomoc osobom bezrobotnym 27 mln 234 tys. 700 zł. To o około 8
mln zł więcej niż w roku ubiegłym. W ciągu siedmiu miesięcy br. programami na rzecz
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej objęto 2 345 osób. Blisko dwa razy
więcej osób niż między styczniem i lipcem 2012 r. skorzystało ze staży (603 osób) i z dotacji
na założenie firmy (412). Więcej było też ofert pracy – w tym roku wpłynęło ich 3 498 (o 705
więcej niż w 2012 r.). To jednak nie złagodziło skutków kryzysu.

Edukacja
Powstaje centrum do badań nad energią odnawialną. Koszt to ponad 90 mln zł
Budynek powstaje w ramach Inno-Eko-Tech. Czyli Innowacyjnego Centrum DydaktycznoBadawczego Alternatywnych Źródeł Energii Budownictwa Energooszczędnego i Ochrony
Środowiska Politechniki Białostockiej. Projekt budowy Inno-Eko-Tech finansowany jest w
większości z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i opiewa na ponad 90 mln
zł, a rok jego zakończenia to 2014. Finalnie w centrum będzie 36 laboratoriów i pracowni
oraz 673 stanowiska do badań. Studenci i pracownicy uczelni będą pracować nad

alternatywnymi źródłami energii, budownictwem energooszczędnym oraz działaniami na
rzecz ochrony środowiska. Dlatego na dachu budynku przewidziano kolektory słoneczne,
wiatrak o poziomej osi obrotu, wiatrak o pionowej osi obrotu, panele fotowoltaiczne oraz
maszt stacji pogodowej. Baza dydaktyczna posłuży do prowadzenia nowego kierunku biotechnologia i makrokierunku - ekoenergetyka. W centrum prowadzone będą badania nad
pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zielonej energii zarówno w indywidualnych
gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle. Jest to również dyscyplina, która może
zintegrować na uczelni pracowników naukowych i studentów z kilku wydziałów, m.in.
wydziału budownictwa i inżynierii środowiska, mechanicznego czy elektrycznego.
Szkoły policealne dają radę. W Białymstoku jest ich więcej niż uczelni i szkół wyższych
Jak podaje urząd miejski - w Białymstoku są 34 szkoły policealne, z czego 29 to te
niepubliczne, a 5 to publiczne. Szkoły policealne są konkurencją dla studiów zaocznych
prowadzonych przez uczelnie publiczne i prywatne. Oferują zdobycie nowych kwalifikacji w
ciągu roku lub dwóch za dużo niższe czesne lub zupełnie za darmo. Aby się do nich dostać,
nie trzeba też zdawać egzaminów ani przechodzić rozmów kwalifikacyjnych. Wystarczy
posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej, a przy niektórych zawodach potrzebne jest
zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki. No i uiścić wspomniane czesne.
Średnio za miesiąc jest to 100-150 zł. Ale są też kierunki bezpłatne. Np. za darmo w dwa lata
- można zdobyć tytuł technika administracji, a w rok zostać opiekunką środowiskową. Rok
nauki na biomasażystę to w jednej ze szkół miesięcznie wydatek 119 zł, a roczna nauka
grafiki lub profesji sekretarki - 99 zł miesięczne. Specjalności, jakie oferują szkoły policealne,
szybciej niż szkoły wyższe dostosowują do obecnej sytuacji na rynku pracy. Na zajęciach
podstawy zawodu poznają, m.in.: przyszłe księgowe, sekretarki czy spece od reklamy.
Takich studiów i centrum do biostatystyki w Polsce jeszcze nie było
We wrześniu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku odbędą się rozmowy
kwalifikacyjne z tymi, którzy chcą znaleźć się na prestiżowych interdyscyplinarnych studiach
doktoranckich realizowanych w kooperacji z uczelniami z Belgii i Hiszpanii. Studia są
nowością w kraju, zwłaszcza biostatystyka - ta dziedzina doczeka się własnego centrum,
gdzie medycyna spotka się ze statystyką. To odpowiedź na brak specjalistów od biostatystyki,
którzy to, nad czym pracują naukowcy w laboratoriach, potrafią opracować, przeanalizować i
wyciągnąć wnioski. Tak by potem statystyczne dane wykorzystywać np. przy diagnozowaniu
chorób cywilizacyjnych (jak rak) czy metabolicznych (otyłość). Doktoranci podzieleni będą
na dwie grupy. Jedna grupa o specjalności metodologicznej będzie głównie ukierunkowana na
modele biostatystyczne i bioinformatyczne. Program zajęć będzie zorganizowany tak, że w
skali roku połowa zajęć odbywać się będzie u nas, a druga połowa w Belgii. W drugiej grupie
biomedycznej wiodącym elementem będą przedmioty ukierunkowane na biologię
molekularną, genomikę (analizowanie genomu organizmów), proteomikę (nauka o białkach)
czy immunologię. W drugiej grupie nie połowa, ale część zajęć realizowanych będzie w
Hiszpanii lub Belgii. Interdyscyplinarne studia doktoranckie są kluczowym elementem
większego projektu, jaki UM realizuje w ramach przyznanego mu przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego tytułu - Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Wyróżnienie
obowiązuje przez pięć lat, a obecnie posiada je zaledwie sześć naukowych podmiotów. Tytuł
KNOW otrzymał konkretnie Wydział Lekarski i Wydział Farmaceutyczny UM. Wchodzą w
skład konsorcjum z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława
Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz dwoma wspomnianymi
ośrodkami z Belgii i Hiszpanii. Wszystkie te podmioty współpracować będą zarówno w

prowadzeniu międzynarodowych studiów, jak i zespołów badawczych. Taka
międzynarodowa współpraca nie byłaby możliwa, gdyby nie fakt, że wraz z tytułem KNOW
białostocka uczelnia dostanie w sumie 50 mln zł.
Narada przed wrześniem. Czyli jaki będzie najbliższy rok szkolny
Jak co roku na chwilę przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego kurator spotyka się
dyrektorami lokalnych placówek. Wiele z tego. co obowiązywać będzie teraz w planach
lekcji, systemie nauczania i opieki nad uczniami najmłodszymi. I tak w piątej klasie szkoły
podstawowej, drugiej liceum i trzecich klasach techników i zawodówek zgodnie z
zapowiedziami MEN zmienia się podstawa programowa. Teraz np. licealiści samodzielnie
wybierać będą przedmioty, których chcą się uczyć. Kontynuowane będą zmiany dotyczące
kształcenia zawodowego, m.in. podział konkretnych zawodów na poszczególne kwalifikacje
(których znajomość potwierdzać trzeba egzaminami). Jeżeli chodzi o uczniów najmłodszych,
to jest to ostatni rok szkolny, kiedy to wyłącznie od woli rodziców zależy, czy sześcioletnie
dziecko zasiądzie w szkolnej ławce. Za rok do pierwszej klasy pójdą obowiązkowo wszystkie
sześciolatki urodzone w I półroczu 2008. W tym roku w woj. podlaskim do pierwszej klasy
pójdzie ponad 1400 sześciolatków (14 proc. ogółu dzieci w tym wieku). Do tego od września
2014 pierwsze klasy nie będą mogły liczyć więcej niż 25 uczniów. Podobnie jak w minionym
roku szkolnym również i teraz realizowane będą rządowe programy takie jak: "Radosna
szkoła" i "Cyfrowa szkoła".

