
Wizyta niemieckich partnerów z Urzędu Nordsee - Treene w powiecie hajnowskim 

W dniach 24 – 29.06.2015 r. Hajnówkę po raz kolejny odwiedziła siedmioosobowa delegacja z 
Niemiec, reprezentująca Urząd Nordsee – Treene i  Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki” w składzie:  

Horst Feddersen - Burmistrz Gminy Rantrum, członek komisji Urzędu Nordsee - Treene, wiceprezes 
Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki"; 

Christel Zumach - Burmistrz Gminy Uelvesbüll, członek komisji Urzędu Nordsee - Treene, członek 
Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki"; 

Manfred Gregersen - Pełnomocnik Urzędu Nordsee - Treene do spraw współpracy z Powiatem 
hajnowskim, skarbnik Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki"; 

Christel  Schmidt - Przewodnicząca Związku Szkolnego w Hattstedt, członek komisji Urzędu Nordsee - 
Treene, członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki"; 

Karin Rieckenberg - pracownik Urzędu Nordsee - Treene, członek Stowarzyszenia "Przyjaciele 
Hajnówki"; 

Annemarie Gregersen - członek Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki"; 

Hans - Heinrich Schmidt - członek Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki". 

 Region z Północnej Fryzji  już od 15. lat prowadzi współpracę z Powiatem Hajnowskim. W trakcie 
pięciodniowego pobytu niemieccy partnerzy mieli okazję poznać przedstawicieli samorządu, zasady 
funkcjonowania powiatu oraz jego bogactwo przyrodniczo - kulturalne.  

Wizyta miała charakter studyjny, celem polsko – niemieckiego spotkania przedstawicieli samorządów 
oraz mieszkańców zaangażowanych w rozwój partnerstwa Powiatu Hajnowskiego i Urzędu Nordsee – 
Treene była wymiana doświadczeń z realizacji zadań w obszarze przyrodniczym, społecznym i 
gospodarczym.  

Tradycyjnie już niemieccy goście wzięli udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego – tym razem 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Curie – Skłodowskiej w Hajnówce.  Uroczystość 
przebiegała w bardzo przyjaznej i doniosłej atmosferze, goście zapoznali się z działalnością szkoły w 
mijającym roku szkolnym, ponadto wręczyli nagrody trzem uczniom szkoły średniej, którzy działają 
społecznie na rzecz innych. Wyróżnienie otrzymały: Magda Świętochowska i Adrianna Żukowicka z 
klas II oraz Paulina Janowicz z klasy I. Podczas pięciodniowego pobytu niemieccy partnerzy spotkali 
się z radnymi powiatu hajnowskiego, w trakcie spotkania poruszono zagadnienia związane z wymianą 
doświadczeń odnośnie wykorzystywania alternatywnych źródeł energii oraz dalszą współpracą w 
zakresie m.in. wymiany młodzieży. Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze, obie strony 
zobowiązały się do aktywnej współpracy.  

Podczas pobytu delegacja z Niemiec odwiedziła również zaprzyjaźnione Przedszkole nr 5 w Hajnówce 
oraz Dom Dziecka w Białowieży – wizyty pozwoliły zacieśnić serdeczne relacje oraz przybliżyć gościom 
codzienną działalność obu placówek. Przedstawiciele delegacji zaproponowali zorganizowanie oraz 
sfinansowanie   pobytu 10-osobowej grupy dzieci z Domu Dziecka podczas przyszłorocznych wakacji. 



Pięciodniowy pobyt obfitował w liczne atrakcje. Niemiecka delegacja miała okazję poznać kulturę 
regionu: goście zwiedzili malowniczą Krynoczkę oraz wzięli udział w święcie Kupalinka w Leniewie.  
Zwiedzili również Park Miniatur Zabytków Podlasia oraz Chatkę Baby Jagi w Orzeszkowie. Wzięli 
również udział w Jubileuszu 90-lecia OSP w Kleszczelach. Niezapomnianych wrażeń dostarczyła 
wycieczka rowerowa do Zalewu Siemianówka –  niemieccy goście nie oparli się urokowi Puszczy 
Białowieskiej,  pozytywne wrażenie wzbudziła zadbana infrastruktura turystyczna.  

Obie strony rozstały się w przyjaznej atmosferze z mocnym postanowieniem kontynuowania 
współpracy. 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce 

 



 

 


