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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Relacja 
z 34 Międzynarodowego 

Festiwalu 
Hajnowskie Dni Muzyki 
Cerkiewnej w Hajnówce

Przy Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Hajnówce prężnie działają 
trzy gromady zuchowe: „Sprytne Liski” z dru-
żynową Urszulą Skalską, „Młode Wilki” z dru-
żynową Jolantą Parfieniuk i „Łowcy Przygód” 
z drużynową Bożeną Teresiak. W czasie przyna-
leżności zucha do gromady odbywa się proces 

Obietnica Zuchowa trzech gromad 
z Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Hajnówce

VIII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego 
– sesja absolutoryjna

Dnia 12 czerwca 2015r. w sali  konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Hajnówce odbyła 
się VIII sesja Rady  Powiatu Hajnowskiego. Rada zapoznała  się ze sprawozdaniami z realizacji zadań 
powiatu, podjęła też kilka ważnych uchwał . 

Obradom VIII sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Lech Jan Michalak. To była 
jedna z ważniejszych sesji w tym roku, bowiem Rada Powiatu dokonała oceny wykonania budżetu za 
2014r. Najważniejszym punktem porządku obrad było udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium. Po 
zapoznaniu się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu powiatu za 2014r., przedstawioną przez Komisję 
Rewizyjną pozytywną opinią oraz wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium, a także pozytywną 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Rada podjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi 
Powiatu absolutorium. Dziękuję radnym za udzielenie absolutorium, które traktujemy jako pozytywną 
ocenę pracy Zarządu. W minionym roku nad realizacją budżetu pracowały dwie ekipy. Chciałbym po-
dziękować radnym za wynik głosowania oraz poprzedniemu Zarządowi za realizację budżetu – mówi 
Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. 

W dalszej części radni zapoznali się z informacją o wykonaniu w 2014 roku planu finan-
sowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, podjęli uchwałę 
w sprawie jego zatwierdzenia. Ponadto Rada wysłuchała sprawozdania z działalności Powiatowej 
Inspekcji Sanitarnej.

W trakcie sesji Rada podjęła uchwały w sprawach: utworzenia Związku Powiatów Wojewódz-
twa Podlaskiego; przyjęcia Statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego; zasad zwrotu rad-
nym powiatu hajnowskiego kosztów podróży służbowych; wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych w Hajnówce z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce; likwidacji Liceum Ogólno-
kształcącego dla Dorosłych w Hajnówce; wyłączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Hajnówce 
i wchodzącej w jego skład Szkoły Policealnej dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce; 
likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Hajnówce; stanowiska Rady Powiatu Hajnowskiego 
w sprawie remontu drogi krajowej Nr 66 na odcinku Kleszczele – Bielsk Podlaski; zmian w budżecie 
na 2015r.; zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023; określenia zadań, na które 
przeznacza się środki PFRON na 2015 rok; rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych; Statutu Domu 
Dziecka w Białowieży.

Miłym akcentem w trakcie sesji było wręczenie pucharu dla Jarosława Daniluka za repre-
zentowanie powiatu hajnowskiego w 27 Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych  w Poznaniu oraz 
nagrody laureatom konkursu „Recyklingowy mieszkaniec lasu” ogłoszonego przez Starostwo Powia-
towe w Hajnówce.  I miejsce zajęła klasa III - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hajnówce – „Żuberek”

Więcej informacji odnośnie interpelacji radnych oraz przebiegu sesji można znaleźć w Biulety-
nie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz stronie www.powiat.hajnowka.pl. 

Katarzyna Nikołajuk

Plastikowa butelka jako poroże jelenia? 
Piękny motyl skonstruowany ze starej makulatu-
ry? Gdy do głosu dochodzi dziecięca wyobraźnia 
wszystko staje się możliwe, a efekt jest pioru-
nujący. Dobrym przykładem są oryginalne prace 
autorstwa uczniów ze szkół podstawowych 
z terenu powiatu hajnowskiego, przygotowanych 
w ramach konkursu „Recyklingowy mieszkaniec 

„Recyklingowy mieszkaniec lasu” – 
znamy laureatów konkursu ogłoszonego 
przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce

lasu”. Konkurs skierowany do klas I- III szkół 
podstawowych miał charakter edukacyjny – jego 
celem była promocja idei recyklingu wśród naj-
młodszych. Konkurs pokazał dzieciom, że zwykła 
kartka papieru czy plastikowa butelka mogą być 
wykorzystane powtórnie, jednak tylko wtedy, 
gdy będzie odpowiednio prowadzona selektyw-
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Ulica doc. Adama Dowgirda 9 – to nowy adres hajnowskiego szpitala. 29 maja 2015r. 
odbyła się uroczysta konferencja poświęcona pamięci wybitnego lekarza. W uroczystości udział 
wzięli:  rodzina doc. Dowgirda – synowie Maciej Dowgird z żoną oraz Michał Dowgird z synem, 
Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku Jan Stasiewicz, współpracownicy doc. 
Dowgirda, radni sejmiku województwa: Mikołaj Janowski, Henryk Łukaszewicz i Włodzimierz 
Pietroczuk, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego Urszula 
Łapińska, przedstawiciele samorządów – Przewodniczący Rady Powiatu Lech Jan Michalak, 
członkowie Zarządu Powiatu Hajnowskiego – Wicestarosta Halina Surel, Agnieszka Jarmocik 
i Joanna Kojło, Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, Wiceburmistrz Andrzej Skiepko, przed-
stawiciele Rady Miasta, duchowny - Ks. Mitrat Michał Niegierewicz i Ks. Kanonik Józef Poskrob-
ko, a także kierownicy jednostek organizacyjnych i personel szpitala – lekarze, pielęgniarki, pra-
cownicy administracyjni. Wszystkich powitał dyrektor SP ZOZ Grzegorz Tomaszuk oraz Burmistrz 
Miasta Hajnówka Jerzy Sirak.

Sylwetkę doc. Adama Dowgir-
da przybliżyła prezentacja autorstwa 
Alli Gryc. Doc. Dowgrid to wyjątkowa 
postać w historii Hajnówki. Lekarz, 
wybitny chirurg, budowniczy szpitali 
w Hajnówce  i Białymstoku, pełnił 
funkcję dyrektora szpitala w Hajnów-
ce (w latach 1947 -1953), następnie 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
im. Jędrzeja Śniadeckiego. Aktywny 
sportowiec, żołnierz AK, działacz 
mniejszości polskiej na Litwie – oto 

rys biograficzny Adama Dowgirda. Jednak dla bliskich współpracowników i pacjentów doc. Do-
wgrid był to po prostu utalentowanym lekarzem oddanym pacjentom, miłym człowiekiem, 
wyrozumiałym szefem. Pamiętający doc. Dowgirda pracownicy oraz pacjenci ze wzruszeniem 
wspominali długie rozmowy, życzliwość w stosunku do chorych, zaangażowanie w pracę. Kon-
ferencję zwieńczyła uroczystość oficjalnego otwarcia ulicy, w trakcie której duchowni odmówili 
i modlitwę i dokonali jej poświęcenia. 

Decyzja o uczynieniu doc. A. Dowgirda patronem ulicy, przy której mieści się szpital dla 
wielu jest wzruszającym aktem pamięci o jednym z najwybitniejszych hajnowskich lekarzy.

Katarzyna Nikołajuk

Hajnowski szpital przy nowej ulicy – 
Hajnowianie uczcili pamięć 

doc. Adama Dowgirda

wychowawczy, w którym kształtujemy młody 
charakter. Budujemy hierarchię celów i warto-
ści, które pozwolą świadomie wybrać dobro, 
przyjąć odpowiedzialność za siebie, za innych, 
za swoje zadania w dorosłym społeczeństwie. 
Wymagania stawiane zuchom są dosyć wyso-
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Talent udziecka, aby odpowiednio się rozwinął, 
musi być rozpoznany, kształtowany i wymaga dużego 
wsparcia ze strony najbliższego otoczenia. 

„Każde dziecko posiada zdolności muzyczne, 
jednak talent trzeba w nim obudzić”. 

Obowiązek rozwijania naturalnych zdolności 
dziecka, spoczywa w dużej mierze na przedszkolu. 
Nauczyciele mają możliwość obserwowania aktyw-
ności wychowanków i dostrzeżenia zainteresowań, na 
przykład w dziedzinie muzyki. Naśladowanie znanych 
wokalistek i wokalistów, śpiewanie do dezodorantu - to 
charakterystyczne zachowania dzieci utalentowanych 
muzycznie. 

Wiktoria Masalska uczęszcza do naszego przed-
szkola trzeci rok. Po raz drugi została dostrzeżona przez 
jury Wojewódzkiego Ośrodka  Animacji Kultury w Bia-
łymstoku. Zajęła III miejsce (wśród prawie 50 osobowej 
liczbie uczestników). Cieszymy się, że właśnie w naszej 
placówce mogliśmy wypromować talent i życzymy dal-
szych sukcesów. 

Ewa Horosz

Sukces Wiktorii z Przedszkola Nr 2 
na Wojewódzkim Festiwalu Piosenki 
„MAMA,TATA i JA” w Białymstoku W niedzielę, 7 czerwca 2015r. nad wodami zbiornika „Bachmaty” w Dubiczach Cerkiewnych, Koło 

Miejskie PZW w Hajnówce zorganizowało V Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka.
Już po raz piąty PATRONAT nad zawodami objął Burmistrz Miasta Hajnówka. W bieżącym roku 

swoją obecnością zaszczycił nas p. Andrzej Skiepko – Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka, co dodatko-
wo podniosło rangę zawodów.

W zawodach udział wzięli wędkarze z 6. kół wędkarskich – „Pronar” Narew, „Miętus” Orla, 
„Tarpan” Białowieża, „Rozpiór” Czeremcha, „Perkoz” Hajnówka i„Miejskie” Hajnówka, łącznie wszranki 
współzawodnictwa stanęło 64. wędkarzy, wtym 11. wkat. Junior/Juniorki. Sędzią głównym zawodów był 
kol. Mojsiejuk Jarosław zkoła wędkarskiego „Tarpan” wBiałowieży.

Zawody spławikowo-gruntowe rozegrano w jednej 4 godzinnej turze w formule „żywej ryby” tzn. 
ryby po złowieniu przetrzymywane do końca tury wspecjalnej siatce a na koniec, po zważeniu wypuszczane 
żywe na powrót do wody. Startujący zaprezentowali różne metody wędkowania od wyczynowej tzw. tyczki 
przez klasyczną spławikową po gruntową. Na uwagę zasługuje fakt, iż startujące juniorki i juniorzy bardzo 
dobrze radzili sobie zprzygotowaniem sprzętu jak i z holowaniem zaciętych ryb.

Przed wręczeniem pucharów i nagród dla zawodników przygotowaliśmy wyróżnienie dla dzieci 
i młodzieży wręczając dyplomy za udział i ukończenie szkolenia w „Szkółce Wędkarskiej” prowadzonej 
wbieżącym roku przez Koło Miejskie wHajnówce.

Sponsorami zawodów byli: Urząd Miasta Hajnówka, Sklep wędkarski „Helena”, Sklep wędkarski 
STARK BAITS ul. Rzeczna 4 w Hajnówce, Sklep zoologiczno-wędkarski Bogusia Witkowska, Piekarnia „Po-
dolszyńscy”, Centrum ogrodnicze Agro-Team ul. Bielska 52 w Hajnówce, p. Marek Wasiluk i Koło Miejskie 
PZW w Hajnówce.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za okazane zainteresowanie i udział w organizacji 
zawodów. To dzięki nim mogliśmy zapewnić atrakcyjne puchary, nagrody jak i gorącą kiełbaskę z grilla dla 
wszystkich uczestników zawodów.

V Zawody Wędkarskie o Puchar 
Burmistrza Miasta Hajnówka

Przekonanie, że język polski ze swoimi 
gramatycznymi i ortograficznymi niuansami 
poziomem trudności dorównuje językowi chiń-
skiemu, jest popularne wśród większości jego 
użytkowników. Jednak nie dla Grzesia, Klaudii, 
Agatki, Maćka, Martynki, dwóch Natalek i Kuby 
– uczniów klas II – III szkół podstawowych z te-
renu powiatu hajnowskiego, którzy dziesiątego 
czerwca br. w Poradni Psychologiczno – Pedago-
gicznej w Hajnówce wzięli udział w eliminacjach 
powiatowych o tytuł Mistrza Ortografii. Ośmiu 
małych polonistów, którzy dotarli do tego etapu 
konkursu są laureatami eliminacji szkolnych. 
W ciągu 1,5 h uczniowie zmierzyli się z zadaniami 
i dyktandem sprawdzających ich ortograficzną 
wiedzę – znajomość pisowni ż/rz, u/ó czy zasad 
pisowni małych i dużych liter gwarantowała 
zwycięstwo. Uczestnicy konkursu wykazali się 
dużą znajomością zasad poprawnej pisowni, po-
ziom był bardzo wyrównany. Komisja Oceniająca 
przyznała następujące lokaty:

w kategorii klasy II:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii otrzy-

mali Grzegorz Gopsz i Klaudia Kozłowska 
II miejsce – Agata Ostapczuk
III miejsce – Maciej Jakoniuk
w kategorii Klasy III:
I miejsce i tytuł  Mistrza Ortografii otrzy-

mała Martyna Korzunowicz 
II miejsce – Natalia Pietruczuk

Róża czy ruża? A jak burza to nie 
buża, czyli rozstrzygnięto powiatowe 
eliminacje o tytuł Mistrza Ortografii

III miejsce – Natalia Owłasiuk
Wyróżnienie – Jakub Hawieńczyk
Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy 

eliminacji otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
upominki ufundowane przez Starostwo Powia-
towe w Hajnówce. Organizatorem konkursu 
byli nauczyciele pracujący w sieci współpracy 
i samokształcenia „Praca z uczniem młodszym”.  
Sieć działa przy Poradni Psychologiczno – Peda-
gogicznej (obok  jeszcze jednej sieci– pedagogów 
i psychologów), jest trwałą wartością projektu 
„Wdrożenie zmodernizowanego systemu dosko-
nalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim”, 
realizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce w latach 2013-2014. W ramach 
funkcjonowania sieci nauczyciele spotykali się 
z ekspertami na konsultacje w zakresie naucza-
nia wczesnoszkolnego. Oprócz tego, pracują na 
platformie internetowej udostępnianej przez ORE 
(Ośrodek Rozwoju Edukacji), na której dzielą się 
swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami oraz 
umieszczają artykuły. Koordynatorem sieci jest 
Anna Januszewska, a jednocześnie autorka ze-
stawów pytań konkursowych. Dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej Walentyna Troc 
podkreśliła, iż organizatorzy liczą, że w przy-
szłym roku działania będą kontynuowana, a za-
interesowanie nauczycieli wzrośnie.

                     
   Katarzyna Nikołajuk

„Recyklingowy mieszkaniec lasu” ...
na zbiórka – tłumaczy Ewa Cieślik, zastępca 
naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony 
Środowiska, a jednocześnie koordynator przed-
sięwzięcia. Na konkurs wpłynęło kilkanaście 

oryginalnych rzeźb leśnych mieszkańców i ma-
kiet przedstawiających puszczański krajobraz. 
Wszystkie te małe dzieła sztuki zostały wykona-
ne z odpadów – butelek, makulatury, sznurów, 
folii itp. Im więcej surowców wtórnych, im praca 
oryginalniejsza, tym lepiej – były to bowiem 
główne kryteria oceny prac. Komisja konkurso-
wa przyznała następujące lokaty:

I miejsce klasa III - Szkoła Podstawowa 
Nr 3 w Hajnówce – „Żuberek”

II miejsce klasa II B - Zespół Szkół Nr 3 
w Hajnówce – „Jelonek”

III miejsce klasa III B - Zespół Szkół Nr 2 
w Hajnówce – „Rodzina ptasia z królem puszczy”

Nagrody ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Hajnówce zostały przyznane lau-
reatom podczas 
VII I  sesj i  Rady 
Powiatu. Pozo-
stali uczestnicy 
otrzymali drobne 
upominki w po-
dziękowaniu za 
zaangażowanie 
i udział w kon-
kursie. Dostar-
czone prace były prezentowane w dniach 21-
22.05 br. w siedzibie urzędu.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce 
aktywnie włącza się w organizację konkursów 
skierowanych do wszystkich mieszkańców po-
wiatu – nie tylko tych najmłodszych. Powiatowy 
Konkurs Wiedzy o AIDS, powiatowe eliminacje  
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 
konkurs  „Zostań Mistrzem Questów” – to tylko 
niektóre z przedsięwzięć zrealizowanych przez 
starostwo. O przedsięwzięciach planowanych 
w przyszłości poinformujemy wkrótce.

Katarzyna Nikołajuk
fot. Ewa Cieślik
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Klasyfikacja końcowa:
Najdłuższa ryba:
Artur Kiślak – Karp 36 cm.
Kat. Juniorki:
Aleksandra Bakun – 600 pkt.;
Kamila Stankiewicz – 250 pkt.;
Martyna Dobkowicz – 240 pkt..
Kat. Junior:
Grzegorz Kalina – 830 pkt.;
Jakub Plasun – 220 pkt. 
(2. ryby);

Jakub Łaszczuk – 220 pkt. 
(1. ryba).
Kat. Kobiety:
Agnieszka Bakun – 890 pkt.;
Stanisława Kowalska – 600 pkt.;
Izabela Jaroszuk – 210 pkt..
Kat. Seniorzy:
Artur Kiślak – 3160 pkt.;
Marek Nowak – 2000 pkt.;
Kamil Łaszczuk – 1880 pkt..

Klasyfikacja drużynowa:
„Koło Miejskie” Hajnówka 
– 7040 pkt.;
„Pronar” Narew – 3860 pkt.;
„Miętus” Orla – 2260 pkt.;
„Tarpan” Białowieża – 1910 pkt.;
„Perkoz” Hajnówka – 1280 pkt.;
„Rozpiór” Czeremcha – 1130 pkt.

Autor: Zbigniew Angielczyk 
Foto: Krystyna Kozak, 

Zbigniew Angielczyk 
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Kolejne miejsca:
II – Pavel Mashei /Grodno, Białoruś/ 1.11,14
III – Tomasz Blados /Konstancin/ 1.11,27
IV – DzmitryDzerazenky /Lida, Białoruś/ 
1.11,52
Najlepszą wśród zawodniczek okazała się Na-
talia Grigoriewna z Prużan (Białoruś) z czasem 
1.26,36. Pozostałe miejsca:
II – Halina Karnatsevich /Grodno, Białoruś/ 
1.27,50
III – Agnieszka Malinowska /Warszawa/ 
1.28,09
IV – Katarzyna Gorlo /Krasnopol/ 1.39,18

Każdy zawodnik, który ukończył bieg 
otrzymał pamiątkowy, imienny medal.  Po 
szybkim prysznicu i smakowitym obiedzie 
przyszedł czas na dekoracje w hajnowskim 
amfiteatrze. Laureatom poszczególnych kla-
syfikacji gratulowali Wiceburmistrz Andrzej 
Skiepko, przedstawiciel Nadleśnictwa Biało-
wieża Andrzej Biernacki, dyrektor Parku Wod-

nego Jarosław Chilimoniuk oraz przedstawi-
ciel firmy PHU Okretet Włodzimierz Teterko. 
Rzeźby żubra były nagrodami w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych, zaś zwycięzcy 
w kat. open otrzymali pamiątkowe statuetki 
i nagrody finansowe. Organizatorzy przygoto-
wali także nagrody specjalne dla biegaczy z te-
renu powiatu hajnowskiego. Lista laureatów 
poszczególnych kategorii poniżej:
Kategoria „Najlepsze zawodniczki zamieszku-
jące teren powiatu hajnowskiego”:
I miejsce – Marta Deminaniuk
II miejsce – Ewa Perszko
III miejsce – Walentyna Gąsowska
Kategoria „Najlepsi zawodnicy zamieszkujący 
teren powiatu hajnowskiego”:
I miejsce – Bartosz Kupa
II miejsce – Andrzej Radzynim
III miejsce – Ireneusz Mackiewicz
Kategoria „Najmłodsza uczestniczka” – Marta 
Demianiuk
Kategoria „Najmłodszy uczestnik” – Joachim 
Jakimiuk
Kategoria „Najstarsi zawodnicy” – Wiera Sta-
siewicz, Leoncjusz Stasiewicz

Na tym nie koniec niespodzianek 
– wśród uczestników biegu rozlosowano 
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Region Puszczy Białowieskiej ze swo-
imi przyrodniczymi walorami to miejsce sprzy-
jające aktywRegion Puszczy Białowieskiej ze 
swoimi przyrodniczymi walorami to miejsce 
sprzyjające aktywności. Budowie „sportowe-
go” wizerunku regionu dopomaga organizacja 
imprez skierowanych do miłośników aktywne-
go trybu życia z całej Polski m.in. Puchar Pol-
ski Nordic Walking czy Hajnowska Dwunastka.

Tegoroczny sezon sportowy w regio-
nie otworzył 16.05. br. Półmaraton Hajnowski, 
zorganizowany przez Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Hajnówce przy wsparciu lokalnych 
samorządów, Lasów Państwowych, mediów 
oraz sponsorów. Po raz 15. Hajnówka ugości-
ła fanów sportu z całej Polski oraz Białorusi. 
Wszystkich biegaczy przywitał Burmistrz Je-
rzy Sirak, a tuż po tym – w asyście mażore-
tek oraz Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży 
Pożarnej pod batutą Krzysztofa Romaniuka, 
uczestnicy pomaszerowali na linię startu, 

skąd rozpoczęli honorowy bieg do autobusów. 
Następnie szybki przejazd do Białowieży 
i równo o godzinie 12.00 doniosły hejnał 
z rogu myśliwskiego zasygnalizował start. Do 
biegu przystąpiło 294. uczestników, w tym aż 
39. reprezentantów powiatu hajnowskiego. 
Biegacze zmierzyli się z 21 km trasą, a przede 
wszystkim – własną wytrzymałością. Czyste 
puszczańskie powietrze, ciepłe promienie 
słońca i orzeźwiający wiatr (co by nie było za 
gorąco :)) sprzyjały lekkości biegu – przyroda 
zapewniła maksymalne wsparcie. Na wyso-
kości zdania stanęli także Organizatorzy: nad 
bezpieczeństwem biegaczy czuwali policjanci 
i ratownicy medyczni, ponadto na trasie 
ulokowano punkty odżywcze, przy których 
maratończycy otrzymali orzeźwiający napój 
oraz doping. Po wyczerpującym biegu uczest-
nicy mogli liczyć na ciepły posiłek w szkolnej 
stołówce oraz prysznic w Parku Wodnym. 
W przeddzień i w dniu imprezy uruchomiono 
również Biuro Organizacyjne, przy którym 
odebrać można było pakiet startowy.

Pierwsi uczestnicy biegu przekroczyli 
linię mety w hajnowskim parku już po godzi-
nie od startu. Zwycięzcą Półmaratonu został 
Adam Wakuluk z Siemiatycz z czasem 1.11,07. 

XV Półmaraton Hajnowski

atrakcyjne nagrody rzeczowe w tym bidony, 
stroje sportowe, torby i plecaki, piłki, zestawy 
słodkości oraz rowery. Półmaraton zwieńczy-
ła wesoła biesiada integracyjna w pensjonacie 
Sioło Budy, gdzie wśród porywających do tań-
ca dźwięków podlaskiej muzyki skosztować 
można było specjałów lokalnej kuchni (w tym 
pieczonego dzika).

Kolejna edycja Półmaratonu należała 
do udanych, co zgodnie podkreślali wszyscy 
uczestnicy. Potwierdzeniem tego jest duża fre-
kwencja oraz fakt, iż wśród biegaczy zdecydo-
wana większość kilkakrotnie brała już udział 
w Półmaratonie. Kluczem do sukcesu okazała 
się sprawna organizacja oraz przyjazna at-
mosfera. Organizatorom pozostaje pogratulo-
wać udanej imprezy, zaś uczestników zaprosić 
na kolejne edycje nie tylko Półmaratonu, ale 
także innych imprez sportowych odbywających 
się w regionie.

Półmaraton Białowieża – Hajnów-
ka, realizowany pod hasłem „Bieg traktem 
carskim”, był kolejnym działaniem zrealizo-
wanym w ramach mikro – projektu pt. „Ak-
tywnie na sportowo w Euroregionie Puszcza 
Białowieska”. Projekt realizowany w ramach 
projektu parasolowego „Wsparcie transgra-

nicznych inicjatyw społeczności lokalnych 
w Euroregionie Puszcza Białowieska” finan-
sowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Part-
nerstwa, Program Współpracy Transgranicz-
nej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 – 2013.
Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji dzięku-
ją za pomoc przy realizacji imprezy sportowej:

- Urzędowi Miasta Hajnówka,
- Urzędowi Gminy Białowieża,
- Nadleśnictwu Białowieża,
- Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Spor-
towemu w Hajnówce,
- Funkcjonariuszom Komendy Powiatowej 
Policji w Hajnówce,
- Funkcjonariuszom Placówki Straży Granicz-
nej w Białowieży,
- pracownikom Parku Wodnego w Hajnówce,
- sędziom, nauczycielom i wolontariuszom 
z hajnowskich szkół,
- Hajnowskiemu Domowi Kultury,
- Telewizji Białystok,
- Telewizji Kablowej Hajnówka,
- Portalowi maratonypolskie.pl,
- sponsorom.     

Katarzyna Nikołajuk
fot. Bogusława Czarkowska
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Urząd Pracy w Hajnówce oferuje cieka-
wą inicjatywę jaką jest bezzwrotna dotacja na 
podjęcie działalności gospodarczej – to dobry 
sposób na wsparcie bezrobotnych, którzy mają 
pomysł na biznes oraz duże chęci. Dlatego na-
leży szukać, pytać, przekonywać, zwłaszcza że 
w grę wchodzą dotacje o wartości do 6-krotnej 
wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Wsparcie w formie dotacji to dobre 
rozwiązanie dla potencjalnych przedsiębiorców, 
którzy stawiając na rozwój mają szansę pozo-
stawić kryzys daleko w tyle. Środki na podjęcie 
działalności gospodarczej przyznawane były 
w ramach projektu „PRACA – TWOJĄ WARTO-
ŚCIĄ” w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki 2007-2013, Funduszu Pracy i z re-
zerw Ministra. Obecnie dotacje są przyznawane 
z Funduszu Pracy i Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój.  

Aby uzyskać wsparcie trzeba mieć 
przede wszystkim pomysł na biznes, który „wy-
pali”. Kolejnym krokiem jest wizyta w Urzędzie 
Pracy, w którym należy złożyć wniosek wraz 
z kompletem potrzebnych dokumentów (for-
mularz oraz regulamin dostępne na stronie PUP 
– www.puphajnowka.pl). Pracownicy Urzędu 
Pracy służą pomocą na każdym etapie prac – 
począwszy od konsultacji merytorycznych po 
wsparcie w wypełnianiu wniosku. Proces uzy-
skania dotacji nie jest skomplikowany i wygląda 
następująco: 

I. przygotowanie dokumentacji
II. złożenie projektu
III. podpisanie umowy
IV. realizacja projektu
V. rozliczanie projektu.
Zanim jednak pełni euforii zaczniemy li-

czyć otrzymane pieniądze, należy powstrzymać 
emocje do decyzji komisji oceniającej wnioski. 
Czas oczekiwania na decyzję wynosi do 30 dni. 
Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, 
podpisywana jest umowa. Ile wynosi wartość 
dotacji? Stawka waha się w zależności od 

Co zrobić aby być szefem samemu sobie? 
Środki na podjęcie działalności gospodarczej

potrzeb. Pieniądze mogą zostać wykorzystane 
na zakup sprzętu niezbędnego do rozpoczę-
cia działalności gospodarczej, wyposażenie 
lokalu, reklamę oraz koszty pomocy prawnej. 
Wszelkie inne opłaty związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej takie jak np. zakup 
nieruchomości czy gruntów, koszty dzierżawy, 
czynsz i opłaty związane z bieżącym funkcjono-
waniem przedsiębiorstwa (w tym składki ZUS) 
przedsiębiorca ponosi samodzielnie. 

O środki na podjęcie działalności go-
spodarczej może ubiegać się osoba bezrobot-
na, zarejestrowana w PUP co najmniej dwa 
miesiące, zaś działalność gospodarcza ma być 
prowadzona na terenie powiatu hajnowskiego. 
Ponadto już po otrzymaniu środków na podjęcie 
działalności gospodarczej firma musi funkcjo-
nować na rynku przez co najmniej 12 miesięcy 
od dnia rozpoczęcia działalności. Jeżeli przed-
siębiorstwo w ciągu roku przestanie działać – 
właściciel musi zwrócić do Urzędu Pracy kwotę 
dotacji wraz z odsetkami. Młody przedsiębiorca 
musi także pamiętać o złożeniu w PUP rozli-
czenia w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia 
działalności gospodarczej (formularz dostępny 
na stronie Urzędu).  

Środki na podjęcie działalności gospo-
darczej z Urzędu Pracy jest jedną z najlepszych 
form pozyskania pieniędzy na uruchomienie 
własnego biznesu. W 2014 roku z tej opcji 
skorzystało 26 osób. Wystarczy dobry pomysł, 
odrobina szczęścia oraz konsekwencja w dzia-
łaniu. 

Środki na podjęcie działalności gospo-
darczej to nie jedyny rodzaj aktywizacji bezro-
botnych realizowanych przez PUP. Z szerokiego 
wachlarza form należy wymienić m.in. staże, 
prace interwencyjne, szkolenia, bony szkole-
niowe, bony stażowe, bony zatrudnieniowe, 
bony na zasiedlenie, które sprzyjają zdobyciu 
cennego doświadczenia oraz podnoszenia 
kwalifikacji.                           

Katarzyna Nikołajuk

W Białymstoku w kawiarni FAMA odbył się Konkurs 
Wokalny NIEMENOMANIA. Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń 
z całej Polski oraz Białorusi na podstawie nagrań do Finału 
zakwalifikowało się  18 podmiotów wykonawczych, w tym 
nasza solistka Karolina Mirek.

 Finał odbył się 15 maja, a wykonawców oceniało 
bardzo profesjonalne jury pod przewodnictwem znakomitej 
wokalistki Grażyny Łobaszewskiej. 

Karolina wykonała utwór „Jednego serca”, którym 
to wyśpiewała I miejsce w kategorii 13-16 lat .

Gratulujemy serdecznie !!!
Marta Gredel-Iwaniuk

KAROLINA MIREK ze Studia Piosenki 
HDK wygrała Konkurs Wokalny 

NIEMENOMANIA 2015

W dniu 2 czerwca 2015 r. w amfiteatrze miejskim w Hajnówce miał miejsce Białoruski Fe-
styn Ludowy„KRYNOCZKA”. Na scenie prezentowały się zespoły oraz chóry wykonujące białoruskie 
piosenki takie jak: „Echo Puszczy”, „Małe HDK”, „Podlasianki” zGrodziska, „Cegiełki” z Lewkowa 
Starego, „KALINKA” z Białegostoku oraz „Art - Pronar” z Narwi. Nie mogło zabraknąć także gości 
specjalnych z Grodna (Białoruś) –”Haradnica”. 

Całości dopełnił występ grupy tanecznej z Hajnowskiego Domu Kultury – „Przepiórka”, 
w którego repertuarze znalazł się także tradycyjny białoruski taniec ludowy - lawonicha. Tutaj na 
podlasiu wydarzenie to cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców i jak co roku zrze-
szyło ogromną ilość osób, którzy mieli szansę przez kilka godzin oderwać się od codzienności i ob-
cować z tradycją oraz kulturą białoruską. Organizatorami byli Hajnowski Dom Kultury oraz Zarząd 
Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku. Całość zrealizowano 
dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.                                               Paweł Jabłoński

Festyn Białoruski KRYNOCZKA

Ćwiczenie czyni mistrza – głosi obiegowa opinia. O słuszności tych słów mogli się przekonać 
uczniowie Technikum Mechanicznego z hajnowskiego Zespołu Szkół Zawodowych, którzy odbyli 
trzytygodniowy staż w niemieckim  Centrum Kształcenia Zawodowego w Götz. 32 uczniów z klas od 
pierwszej do trzeciej wyjechało do Niemiec, aby doskonalić swoje umiejętności w zakresie obróbki 
metali i nowoczesnych metod spawania, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finanso-
wanego przez Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji.

Młodzież nie tylko pogłębiała swoje kompetencje zawodowe, ale miała też okazję szlifować 
znajomość języka niemieckiego, zawrzeć nowe znajomości i poznać kraj naszych zachodnich sąsia-
dów. Uczniowie po praktykach uczestniczyli w zajęciach sportowych i wycieczkach, zwiedzili Berlin, 
Poczdam i Brandenburg. Największe wrażenie zrobiły na nich: panorama  stolicy Niemiec oglądana 
z kopuły Reichstagu, zabytki Brandenburga oraz Cecilienhof - pałac, w którym odbyła się konferencja 
poczdamska w 1945r.

Młodzi mechanicy przywieźli do Polski nie tylko miłe wspomnienia, ale też wykonane na 
warsztatach przedmioty (np. model ciężarówki). Warto wspomnieć, iż potwierdzeniem  nabytych  
przez nich umiejętności są dokumenty Europass-Mobilność wydane przez Krajowe Centrum Europass 
w Warszawie, które na pewno przydadzą się w przyszłości, gdy trzeba będzie szukać zatrudnienia.

Staż uczniów Technikum Mechanicznego to niejedyny projekt tego rodzaju realizowany przez 
Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce. Przed rokiem  do Niemiec na praktykę wyjeżdżali uczniowie 
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. W przyszłym roku szkolnym szykują się nowe zagra-
niczne staże.                                                                                                    Anna Cyruk

Zagraniczny staż uczniów Technikum 
Mechanicznego z ZSZ w Hajnówce

Obietnica Zuchowa trzech gromad 
z Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Hajnówce Cd. ze str. 1

kie, ale zawsze wyprzedzane przez wymagania, 
jakie drużynowy stawia samemu sobie.

Dnia 2 czerwca 2015r., dzięki go-
ścinności Komendanta Straży Granicznej 
w Czeremsze – ppłk. SG Andrzeja Konończuka  
oraz obecności pwd. Klaudii Łapińskiej, zuchy 
z Zespołu Szkół Nr 2, mogły „przypieczęto-
wać” swoją przynależność do ZHP, składając 
Obietnicę Zuchową na terenie Placówki. Po-
legała ona na dobrowolnym złożeniu przez 
dzieci oświadczenia o zobowiązaniu się do 
przestrzegania Prawa Zucha, które wytycza 
kierunek wychowania najmłodszej grupy wie-
kowej w ruchu harcerskim:
1. Zuch kocha Boga i Polskę. 
2. Zuch jest dzielny.
3. Zuch mówi prawdę.
4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
5. Wszystkim jest z zuchem dobrze. 
6. Zuch stara się być coraz lepszy. 

„Obiecuję być dobrym zuchem, za-

wsze przestrzegać Prawa Zucha” - te słowa 
powtarzały dzieci stojąc w upalny dzień na 
środku placu, ubrani w pełne umundurowanie, 
skupieni na przyrzeczeniu, które stało się ich 
zobowiązaniem wobec Boga, państwa, ludzi 
i siebie samych.

Dzięki naszym sponsorom, po złożeniu 
przez zuchy obietnicy, odbyło się ognisko, a przy 
nim: pieczenie kiełbasek, pląsy i śpiewy…..Był 
też tort i lody…

Pełni wrażeń, dobrego humoru, trochę 
zmęczeni i umorusani sadzą z paleniska, wró-
ciliśmy do swych domów, by w zaciszu swych 
kątów móc…… odpocząć.
Sponsorzy:
NSZZ Funkcjonariuszy SG, Sklep Lewiatan, 
Nasycalnia Podkładów w Czeremsze, Koło Ło-
wieckie ,,Dzik”

Czuwaj!
Urszula Skalska, Jolanta Parfieniuk

fot. Emilia Rynkowska


