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Obchody 95 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się modlitwą 
- Nabożeństwem Dziękczynnym w intencji Ojczyzny w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce oraz 
Mszą Świętą za Ojczyznę w Kościele Świętego Cyryla i Metodego w Hajnówce. Po mszy nastąpił 
przemarsz ulicą 3 Maja z udziałem Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej. Przy Pomniku 
„Ofiarom Wojen, Przemocy i Represji „91” odbyły się uroczystości miejskie. Wspaniały koncert 
wiązanki melodii żołnierskich w wykonaniu hajnowskiej orkiestry pod batutą Krzysztofa Roma-
niuka wprowadził zebranych w klimat stosowny do uroczystości.

Podczas przemówienia Jerzy Sirak - Burmistrz Miasta Hajnówka przypomniał zebranym 
okoliczności utraty i odzyskania przez Polskę niepodległości. Podkreślił, jak wielkim szczęściem 
jest możliwość spotkania się w wolnej Polsce. Mieszkańcom Hajnówki złożył podziękowania za 
wieloletnią pracę na rzecz naszego miasta, które z każdym rokiem staje się coraz piękniejsze. - 
Życzę wszystkim, by nasza Ojczyzna – Polska zawsze była wolna, dostatnia i sprawiedliwa.

Po wspólnej modlitwie poszczególne delegacje władz oraz urzędów, instytucji, przedsię-
biorstw i szkół złożyły wieńce. Wielkim patriotyzmem wykazały się również najmłodsze zastępy 
zuchowe.

Wieczorem w Hajnowskim Domu Kultury odbył się koncert okolicznościowy. Na scenie 
zaprezentowały się zespoły działające przy domu kultury – Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka”, 
pod kierunkiem Olgi Wiluk, Studio Piosenki Estradowej, pod kierunkiem Marty Gredel-Iwaniuk, 
Amatorski Teatr Różności, pod kierunkiem Marzanny Janik-Lipczyńskiej oraz uczniowie Spo-
łecznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Hajnówce i duet gitarowy – Zbigniew Budzyński i Jarosław 
Kowalski. 

więcej na www.hajnowka.pl
Emilia Rynkowska
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Święto Niepodległości  
w Hajnówce

Powiat Hajnowski zajął VI miejsce w 
Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin, 
za rok 2013 prowadzonego przez Związek Po-
wiatów Polskich oraz „Newsweek” w kategorii 
„powiaty do 60 tys. mieszkańców”.  Ranking 
trwa przez cały rok i stanowi wszechstronną 
ocenę działalności samorządu. Podstawowym 
kryterium jest aktywność powiatu w swoim 
środowisku. Spektrum punktowanych działań 
jest bardzo szerokie, samorządy sklasyfiko-
wane w rankingu są oceniane przez ekspertów 
ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w 
jedenastu blokach tematycznych. Na każdym z 
ocenianych obszarów Powiat Hajnowski może 
pochwalić osiągnięciami, czego dowodem 
jest wysokie, 6 miejsce w klasyfikacji. Warto 
podkreślić, że w tegorocznej edycji rankingu 

VI miejsce Powiatu Hajnowskiego  
w rankingu Związku Powiatów Polskich

(2014) region zajmuje 5 miejsce. Oczywiście 
wszelkie wyróżnienia budzą radość, miło jest 
odbierać dyplom, jednak najważniejszym jest, 
by nie osiąść na laurach i pracować jeszcze 
wydajniej. Wszelkie inicjatywy, jakie podejmu-
jemy, mają przede wszystkim służyć miesz-
kańcom – komentuje wyróżnienie Starosta 
Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk. 

ZPP został powołany w 1999 r., by 
reprezentować interesy samorządów powia-
towych. Powiat Hajnowski jest członkiem 
– założycielem. Związek Powiatów Polskich 
skupia 316 powiatów i miast na prawach po-
wiatów. Więcej o rankingu tu: http://ranking.
zpp.pl/ 

Katarzyna Nikołajuk 

To była ostatnia sesja w czwartej kadencji Rady Powiatu Hajnowskiego. Rada za-
poznała się m.in. z działalnością Zarządu oraz działaniami na rzecz ochrony środowiska, 
podjęła też kilka ważnych uchwał. 

Sesja odbyła się 30 października 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w 
Hajnówce, obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego Mikołaj Micha-
luk. W sesji udział wzięli: Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
Lech Januszko oraz kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych. W trakcie sesji radni za-
poznali się z materiałami: informacją o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2014r., informacją 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu, rapor-

XXXVI sesja Rady Powiatu Hajnowskiego
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We wrześniu br. już po raz szósty od-
było się wręczenie wyróżnionym uczniom haj-
nowskich szkół podstawowych i gimnazjów 
aktów przyznania stypendium Burmistrza 
Miasta Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej za 
wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne lub 
sportowe w roku szkolnym 2013/2014. 

Uroczystość - dzięki gościnności Pani 
Dyrektor Mirosławy Fedoruk - odbyła się 
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w 
Hajnówce. Uatrakcyjnił ją występ uczniów 
z klas I - III tejże szkoły przygotowany pod 
kierownictwem: Pani Aliny Moroz oraz Aliny 
Tichończuk - nauczycielek Zespołu Szkół Nr 
1 w Hajnówce. Dzieci przedstawiły insceni-
zację „Wesoła ortografia” oraz wiersz Juliana 
Tuwima pt. „Rzepka”. Swój talent wokalny za-
prezentowały Ewa Iwaniuk – uczennica Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Hajnówce oraz Dorota 
Sztyler – uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 
w Hajnówce – tegoroczne stypendystki sty-
pendium za osiągnięcia artystyczne.

Po złożeniu podziękowań gratulacji 
i życzeń dalszych sukcesów Stypendystom 
oraz słów uznania Ich rodzicom przez Pana 
Jerzego Siraka – Burmistrz Miasta Hajnówka 
oraz Panią Mirosławę Fedoruk – Dyrektora 

Uroczystość wręczenia Stypendium 
Burmistrza Miasta Hajnówka im. Pelagii 

Ponieckiej za wyniki w nauce, osiągnięcia 
artystyczne i sportowe

Zespołu Szkół Nr1 w Hajnówce, przystąpiono 
do wręczania aktów przyznania stypendium 
dla wyróżnionych uczniów oraz listów gratula-
cyjnych dla rodziców. 

Podziękowania, otrzymali również 
członkowie Komisji Stypendialnej rozpatrują-
cej wnioski o przyznanie Stypendium Burmi-
strza Miasta Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej:
Pani Alla Gryc – Przewodnicząca
Pani Alina Pytel – Zastępca Przewodniczącej
Pani Jolanta Stefaniuk – Sekretarz
Pani Wiera Masajło – Członek
Pan Ryszard Pater – Członek. 

W imieniu Komisji Stypendialnej głos 
zabrała Pani Alla Gryc, która gratulowała 
uczniom ich osiągnięć, a  rodzicom i peda-
gogom podziękowała za wiedzę przekazaną 
uczniom. 

 Było to wyjątkowo miłe popołudnie 
dla 60 najlepszych uczniów z hajnowskich 
szkół podstawowych i gimnazjów (lista Sty-
pendystów w załączeniu) oraz Ich rodziców. 
Ich całoroczna praca została doceniona i na-
grodzona. 

 
Jolanta Stefaniuk

fot. TVK Hajnówka

Pierwszy trening judo 
w Hajnówce odbył się 1 listopa-
da1985 r. w Szkole Podstawowej 
Nr 1. Tak jak dziś poprowadził go 
Jakub Ostapczuk, 1 DAN judo. 
Wówczas wzięło w nim udział 30 
młodych hajnowian. Dziś sekcja 
wciąż prężnie działa. Na treningi 
przychodzi ponad 90 osób, w 
tym również dziewczęta.

Podczas rocznicowego 
treningu, 24 października 2014 
r. odbył się krótki pokaz sztuki 
walki i spotkanie z wieloletnimi judokami – generałem Markiem Sokołowskim i podpułkowni-
kiem Dariuszem Kojło. Korzystając z okazji, trener Jakub Ostapczuk, 5 DAN judo (czarny pas), 
z upoważnienia Prezesa Polskiego Związku Judo Wiesława Błacha wręczył gościom certyfikaty 
DAN. Generał Sokołowski otrzymał 2 DAN (czarny pas), a podpułkownik Kojło - 1 DAN (czarny 
pas). By zdobyć kolejny stopień mistrzowski DAN panowie zdali egzamin w Hajnówce, pod okiem 
trenera Jakuba Ostapczuka i Jarosława Mroczko. Była to chwila, na którą czeka wielu początku-
jących judoków.

Na uroczysty trening przybyli również Urszula Maglewska i Andrzej Maciuka - zawodnicy 
z pierwszej grupy naborowej sekcji judo w Hajnówce oraz Mirosław Chilimoniuk - były prezes 
klubu.

Zaproszeni goście naświetlili hajnowskim dzieciom i młodzieży jak ważny w życiu może 
być sport.

więcej na www.hajnowka.pl
Emilia Rynkowska 

Za rok odbędzie się okrągła 30 rocznica 
powstania Hajnowskiego  

Klubu Sportowego ŻUBR Judo

Hajnowska gruba bokserów UNIA Hajnówka, po wielu latach, została reaktywowana 8 
marca 2012 roku. Obecnie młodych zawodników trenują Dariusz Pieśluk trener z uprawnieniami 
PZB  i Bartosz Tchórzewski. Pomimo krótkiego okresu przygotowawczego, dwóch zawodników 
– Adrian Ostaszewski i Piotr Sawicki spróbowali swoich sił podczas XIX Międzynarodowego Mło-
dzieżowego Turnieju Bokserskiego „ZŁOTY Żubr” w Hajnówce. 

W latach 80-tych Turniej ZŁOTY ŻUBR był drugim pod względem ważności turniejem w 
Polsce. Turniej w zeszłym roku reaktywował po kilkunastu latach przerwy Ryszard Dargiewicz 
Prezes OZB Białystok i klubu Cristal Pruszynka. Tegoroczny turniej był wpisany do oficjalnego ka-
lendarza Polskiego Związku Bokserskiego i zorganizowali go członkowie klubu UKS „UNIA” Haj-
nówka. Ideą turnieju jest zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu. Największym problemem 
organizacji takiego turnieju było czasochłonność przygotowań i nformuje prezes klubu – Stefan 
Bedkowski. - Bez pomocy Ryszarda Dargiewicza i Dariusza Kochanowskiego z Cristalu Pruszynki, 
którzy użyczyli swojego doświadczenia i sprzętu nie bylibyśmy w stanie podołać temu zadaniu.

Tegoroczny turniej odbył się w dniach 18-19 października 2014 r. Swój udział zgłosiło 35 
zawodników z 9 polskich i zagranicznych klubów.

Zawody odbyły się zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Bokserskiego dla każdej 
grupy wiekowej. W pierwszym dniu rozegrano 12 walk turniejowych, zaś w niedzielę – 10. Sobotni 
wieczór zakończył się walką dnia. Na ringu spotkali się zawodnicy w kategorii wagowej +91 kg 
-  Witosławski Dawid (Cristal/Pruszynka – POLSKA) i Aleksandravicius Edgardas (Kowno LITWA). 
Bezkonkurencyjny okazał się Polak, który pokonał swego przeciwnika 3:0.

Miłym przerywnikiem podczas sobotnich walk był pokaz hajnowskich mażoretek pod 
kierunkiem Marii Gierasimiuk. W niedzielę, dziewczęta z HDK pod kierunkiem Bożeny Żyża zapre-
zentowały się w tańcu nowoczesnym. Swoje umiejętności bokserskie pokazali Carmen Skalska i 
Kuba Żedź. Popularnością cieszył się konkurs dla publiczności – boksowanie na tarczę, w którym 
Adam Trofimiuk z Hajnówki wypadł najlepiej. Zwycięzca otrzymał sękacz ufundowany przez PSS 
Społem. 

Podczas hajnowskiego turnieju bardzo dobrze zaprezentował się Adrian Ostaszewski, 
który w walce z Maciejem Wojtach wygrał 3:0, zdobywając tym samym I miejsce w swojej kate-
gorii i nagrodę dla najlepszego zawodnika Podlasia.

Walki zawodników oceniane są przez kilku sędziów, którzy zwracają uwagę na prawidło-
we ciosy – na to, czy przeciwnik nie fauluje, nie uderza ciosami niedozwolonymi. 

- Hajnowska grupa krótko trenuje, muszą jeszcze doskonalić swoje rzemiosło bokserskie. 
Ale z każdym kolejnym startem będzie coraz lepiej. - informuje supervisor turnieju - Andrzej 
Ostaszewski.

Treningi czynią mistrza. Jak mawiał nasz trener  Kułakowski – Im więcej potu na treningu, 
tym mniej krwi w boju... -  podsumowują swoją wypowiedź Andrzej Ostaszewski i Jerzy Jędrusz-
ko.

Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy z rąk prezesa UNIA Hajnówka 
– Stefana Bedkowskiego i trenera Dariusza Pieśluka. Statuetki żubra dla najlepszych zawodników 
wręczyli: Zastępca Starosty Hajnowskiego – Andrzej Skiepko, Sekretarz Miasta Hajnówka – Jaro-
sław Grygoruk i członek Zarządu PZB – Ryszard Dargiewicz. Podczas turnieju obecny był również 
Dariusz Snarski, polski bokser, olimpijczyk, który w latach 1998-2013 stoczył łącznie 66 walk.

Z pewnością, była to udana impreza sportowa. Bardzo dobre opinie uzyskała wśród sę-
dziów, trenerów i zawodników.  

Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Bokserski wsparli Marszałek Województwa Pod-
laskiego, Burmistrz Miasta Hajnówka i Starosta Powiatu Hajnowskiego. 

więcej na www.hajnowka.pl
Emilia Rynkowska

XIX Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Bokserski „ZŁOTY ŻUBR” w Hajnówce 

Im więcej potu na treningu,  
tym mniej krwi w boju...



3

Inauguracja roku akademickiego  
i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę 
Centrum Naukowo-Badawczego Zamiejscowego 

Wydziału Leśnego w Hajnówce
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XXXVI sesja Rady Powiatu Hajnowskiego

tem z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Hajnowskiego na lata 2012-2015, 
informacją na temat działalności dydaktyczno – wychowawczej i organizacyjno – ekonomicznej 
szkół i placówek oświatowych powiatu hajnowskiego, informacją o złożonych oświadczeniach 
majątkowych. W trakcie sesji zostały podjęte uchwały w sprawach: zmian w budżecie na rok 
2014r. (uchwała podjęta jednogłośnie), zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Hajnowskiego na lata 2014- 2023 (uchwała podjęta jednogłośnie), nadania statutu Publicznego 
Gimnazjum nr 4 w Hajnówce (uchwała podjęta jednogłośnie), określenia zadań, na które przezna-
cza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014r. (uchwała 
podjęta jednogłośnie), przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2015r.” (uchwała podjęta większością 16 głosów „za”, 0 „prze-
ciw”, 1 „wstrzymujący się”), ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Hajnowskiego na 2015r. (uchwała podjęta jednogłośnie), ustalenia wysokości opłat i 
kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów terenie powiatu hajnowskiego 
w 2015r. (uchwała podjęta jednogłośnie), stanowiska Rady Powiatu w związku z wystąpieniem u 
dzików afrykańskiego pomoru świń – w trosce o rolników Rada Powiatu wystosowała oficjalne 
stanowisko, w którym wyraziła zaniepokojenie sytuacją wystąpienia afrykańskiego pomoru świń 
w sąsiednich powiatach tj. sokólskim i białostockim. Dotychczasowe działania rządu prowadzone 
w tym kierunku nie przyniosły pożądanego efektu, bowiem w dalszym ciągu odnotowywany jest 
duży wzrost populacji dzików, zaś skala zniszczeń upraw rolnych jest duża. Rada Powiatu zapro-
ponowała również działania służące zniwelowaniu problemu. Uchwałę podjęto jednogłośnie, zaś 
stanowisko w tej sprawie zostanie przekazane odpowiednim organom m.in. Ministrowi Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Ministrowi Środowiska oraz Wojewodzie Podlaskiemu. Radni podjęli również 
uchwałę w sprawie stanowiska Rady Powiatu dotyczącą ograniczenia przewozów kolejowych 
– Rada Powiatu zdecydowanie opowiada się za utrzymaniem kursowania pociągu InterRegio 
„Białowieża” w relacji Hajnówka – Warszawa Wschodnia – Hajnówka z obowiązującym aktualnie 
rozkładem jazdy oraz uwzględnieniem w projekcie budżetu województwa podlaskiego na 2015r. 
dofinansowania na utrzymanie ww. połączenia kolejowego. Rada Powiatu uchwałę w tej sprawie 
podjęła jednogłośnie, zaś stanowisko zostanie przekazane Marszałkowi Województwa Podla-
skiego. 

W tracie sesji Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk poinformował Radę o dwóch 
ostatnich sukcesach: Powiat Hajnowski po raz kolejny zajął 6 miejsce w rankingu Związku Powia-
tów Polskich w kategorii „powiaty do 60 tys. mieszkańców”, zaś Hajnowski SP ZOZ w rankingu 
szpitali tygodnika „Rzeczpospolita” i Centrum Monitorowania Jakości zajął wysokie, 27 miejsce.

Więcej informacji odnośnie interpelacji radnych oraz przebiegu sesji można znaleźć w 
Biuletynie Informacji Publicznej umieszczonego na stronie Starostwa Powiatowego. 

Katarzyna Nikołajuk
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Październik okazał się bardzo udanym 
miesiącem dla powiatu hajnowskiego. Do 
grona dobrych wieści– tuż obok wysokiego 
szóstego miejsca powiatu hajnowskiego w 
rankingu Związku Powiatów Polskich oraz 
osiągnięć hajnowskiego SP ZOZ, należy dodać 
także otwarcie drogi Hajnówka – Jelonka.

Na tę chwilę mieszkańcy powiatu 
hajnowskiego czekali równo 533 dni, począw-
szy od 9 maja 2013r., kiedy zainaugurowano 
projekt. 24.10.2014r. odbyło się uroczyste 
otwarcie drogi Hajnówka – Jelonka. W uroczy-
stości wzięli udział: Wojewoda Podlaski Maciej 
Żywno, Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Białymstoku Józef Włady-
sław Sulima, radni Sejmiku Województwa: 
Henryk Łukaszewicz oraz Mikołaj Janowski, 
Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk, 
Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, a 
także przedstawiciele samorządów lokalnych 
i duchowni. Dwudziestojednokilometrowa 
trasa łącząca Hajnówkę z Jelonką została 
całkowicie zmodernizowana. Obecnie jezdnia 
jest poszerzona, dokonano rozbudowania 
bądź przebudowania skrzyżowań, zadbano 
również o nową nawierzchnię. Inwestycja 
przewidziała także zagospodarowanie około 
komunikacyjne - zbudowano nowe chodniki, 

Uroczyste otwarcie drogi  
Hajnówka – Jelonka

drogi serwisowe, zatoki autobusowe, miejsca 
parkingowe. Wzdłuż drogi biegnie ścieżka 
rowerowa. Nowa droga to szansa dla rozwoju 
powiatu: Droga znacznie poprawia dostępność 
komunikacyjną naszego powiatu, jest ważna z 
punktu widzenia lokalnego jako infrastruktura 
drogowa usprawniająca życie mieszkańców, 
a także ułatwiająca dojazd do stolicy i innych 
regionów Polski. Ta inwestycja ma również 
znaczenie w rozwoju turystyki w naszym 
regionie, bo w tej chwili to najkrótsza droga 
łącząca Warszawę przez Hajnówkę z Białowie-
żą - mówi Starosta Hajnowski Włodzimierz 
Pietroczuk. Przedsięwzięcie dofinansowane 
zostało z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podlaskiego. Jej budżet 
wyniósł ok. 58,9 mln z czego ok. 58,3 mln zł  
to kwota dofinansowana z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju - pozostała część (ok. 
589 tys. zł) została dofinansowana z budżetu 
Samorządu Województwa Podlaskiego. To nie 
koniec przedsięwzięć drogowych w powiecie 
hajnowskim: rozpoczęto inwestycje związane 
z drogą Nowosady - Zabłudów oraz Narewka 
- Juszkowy Gród: obie drogi są na etapie opra-
cowywania koncepcji i realizacji dokumentacji 
technicznej.

Katarzyna Nikołajuk

Region Puszczy Białowieskiej – miejsce kojarzone z piękną przyrodą, zachwycającą 
architekturą i smacznym jedzeniem. Potencjał turystyczny regionu od wielu lat stara się wyko-
rzystywać Starostwo Powiatowe w Hajnówce intensywnie zajmując się promocją, dbając o szlaki 
turystyczne, tworząc produkty turystyczne –  spektrum działań jest bardzo szerokie. 

Ze względu na swoje położenie oraz walory przyrodnicze region postrzegany jest jako 
miejsce sprzyjające turystyce aktywnej. Powiat oplata sieć atrakcyjnych szlaków rowerowych i 
nordic walking, które są systematycznie odnawiane. Obecnie w ramach projektu „Polsko-biało-
ruska współpraca w dziedzinie turystyki” trwają prace nad odnowieniem szlaku czerwonego (85 
km). W nadchodzącym sezonie turystów poprowadzą nowe drogowskazy i tablice informacyjne 
ukazujące dziedzictwo kulturowo – historyczne regionu. Powiat czynnie angażuje się również w 
tworzenie nowych produktów turystycznych. W tym roku ukończone zostały prace nad questin-
giem – rodzajem gry terenowej, która w sposób innowacyjny pozwala odkryć dziedzictwo regio-
nu. Zawarte w rymowanym tekście wskazówki zaprowadzą uczestnika do skarbu, a przy okazji 
odkryją ciekawostki o danym miejscu. Przygotowanych zostało 9 tras questowych, ukazujących 
piękno, historię miejscowości i ciekawych miejsc powiatu hajnowskiego. Ulotki z questami oraz 
przewodnik jest dostępny w Biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Puszczy Białowie-
skiej” (ul. 3 Maja 45) oraz wybranych punktach w poszczególnych gminach.

Równie intensywnie rozwijana jest turystyka transgraniczna – Powiat Hajnowski już od 
12 lat z powodzeniem współpracuje z białoruskimi rejonami i parkiem narodowym. Po wytyczo-
nym w 2008r. rowerowym Białowieskim Szlaku Transgranicznym, przyszedł czas na nowe wy-
zwania. W ramach projektu „Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki”, planowane 
jest utworzenie Polsko-Białoruskiego Punktu Informacji Turystycznej w Hajnówce i w Kamieńcu, 
odnowienie szlaku czerwonego o czym wyżej oraz opracowanie i wydanie materiałów promo-
cyjnych (map, folderów i gadżetów). W niedługim czasie rusza także projekt „Rozwój turystyki 
aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym”, w ramach którego zaplanowano m.in. 
polsko-białoruski rajd nordic walking, rajd rowerowy dla dorosłych, publikację informatora o 
turystyce aktywnej oraz szkolenia na przewodników turystycznych po regionie Puszczy Białowie-
skiej. Oba projekty mają na celu podnieść jakość turystyki w ujęciu transgranicznym. 

By uskutecznić działania podejmowane na rzecz rozwoju turystyki Starostwo Powiatowe  
ramach projektu „Promocja Puszczy Białowieskiej w sieci” zrealizowało nowy spot promocyjny. 
W ciągu niecałych dwóch minut turyści mają okazję poznać atrakcje, z których słynie region 
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17 października w Auli Budynku A Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce odbyła 
się inauguracja roku akademickiego 2014/2015. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 
władz samorządowych, wykładowcy i studenci ZWL w Hajnówce, naukowcy, leśnicy oraz miesz-
kańcy miasta. 

Część pierwsza rozpoczęła się od wysłuchania Hymnu Państwowego i przemówienia 
Dziekana Wydziału – dr hab. inż. Sławomira Bakiera. Po immatrykulacji studentów I roku wręczo-
no dyplomy gratulacyjne najlepszym studentom roku akademickiego 2013/2014.

Druga część uroczystości poświęcona była seminarium inaugurującemu budowę Cen-
trum Naukowo-Badawczego Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce. Dziekan Wydziału 
dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB wygłosił wykład pt. „Bogactwo Puszczy Białowieskiej”. 
Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak podczas swojego wystąpienia pt. „Hajnówka wczoraj 
i dziś” przedstawił specyfikę miasta oraz zaprezentował unikatowe fotografie Hajnówki z lat 
wojennych i współczesnych. Natomiast wystąpienie Dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN 
dr hab. Rafała Kowalczyka dotyczyło kierunków badań Instytutu Biologii Ssaków. Senator RP 
Włodzimierz Cimoszewicz odpowiedział na pytanie „Puszcza Białowieska - wspólne dobro, czy 
kłopot?”. Uroczystość  inauguracyjna zakończyła się wysłuchaniem Gaudeamus Igitur.



14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej - doroczne święto wszystkich 
nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty. Ten dzień to wyjątkowa okazja, by uczcić 
pracę wszystkich osób związanych z oświatą.  

To nauczyciel, niezależnie od tego, czy jest dyrektorem, wychowawcą klasy czy peda-
gogiem szkolnym, zachęca do wytrwałości, budzi wiarę w posiadane siły i talent. Za ten wkład 
i zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia corocznie wyrażamy swoją wdzięczność 
gronu pedagogicznemu. 

W dniu 13.10.2014 r. w Sali Ślubów Urzędu Miasta Hajnówka odbyła się uroczystość 
wręczenia nauczycielom Nagród Burmistrza Miasta Hajnówka z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Podczas uroczystości nagrodami uhonorowano 8 dyrektorów hajnowskich szkół i przedszkoli 
podległych Gminie Miejskiej Hajnówka oraz 16 nauczycieli miejskich placówek oświatowych.  
W uroczystości udział wzięli również zaproszeni goście: Pani Alina Pytel – Przewodnicząca Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Hajnówce oraz sześcioosobowa delegacja z za-
przyjaźnionego niemieckiego miasta Hattstedt, w skład której wchodziło trzech wychowawców 
pracujących w niemieckiej placówce oświatowej.

Uroczystość uświetniły swoim śpiewem Ewa Iwaniuk – uczennica Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Hajnówce oraz Dorota Sztyler – uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 w Hajnówce, obecne 
stypendystki stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej za osiągnięcia 
artystyczne. 

Burmistrz Miasta – Jerzy Sirak podziękował nagrodzonym pedagogom za dotychczaso-
wą, codzienną, pracę z uczniami - za trud i poświęcenie, którymi wykazują się każdego dnia w 
niełatwej, ale także pięknej pracy pedagogicznej. Ponadto, życzył absolwentów, z których będzie 
dumne nasze miasto i nasza Ojczyzna.  Wszystkim pracownikom oświaty złożył życzenia wy-
trwałości i zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków, a także wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i rodzinnym.                                                                                    Jolanta Stefaniuk

fot. Emilia Rynkowska
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-  sielskie pejzaże, zabytkową architekturę 
drewnianą i sakralną, turystykę aktywną. 
Projekt jest szeroko promowany w lokalnych 
i ogólnopolskich mediach – wszystkich zain-
teresowanych odsyłamy na stronę powiatu 
(www.powiat.hajnowka.pl zakładka „Film o 
powiecie”). Spot promocyjny to tylko jeden z 
wielu przykładów szerokiej promocji w inter-
necie– walory Krainy Żubra odnaleźć można 
na portalach turystycznych takich jak wp.pl, 
SocialTravel.pl, targiturystyczneonline.pl,  
turystyka.wrotapodlasia.pl i wielu innych. 
Pomimo cyfryzacji informacji powiat chętnie 
angażuje się w tradycyjne formy promocji 
tj., targi i eventy. Z atrakcjami turystycznymi 
Krainy Żubra zapoznali się m.in. mieszkańcy 
Warszawy, Lublina, Poznania, Ciechanowca, 
Krakowa i Białegostoku, podczas promocyj-
nych przedsięwzięć odbywających się w tych 
miastach. 

Podstawą rozwoju turystyki jest 
przede wszystkim skuteczny plan działań. 
Starostwo Powiatowe w ramach projektu 
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Dzień Edukacji Narodowej
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 

    lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz 
przez to, czym dzieli się z innymi”

       Jan Paweł II 

„Platforma współpracy na rzecz zrównoważo-
nego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej” 
przystąpiło również do pracy nad budową 
„Strategii zarządzania i promocji turystyki 
regionu Puszczy Białowieskiej wraz z opra-
cowaniem dwóch produktów turystycznych 
regionu” – dokumentu, w którym znajdą się 
kierunki rozwoju turystyki. Pierwsze z trzech 
spotkań odbyło się 20.10. br , podczas którego 
wykonawcy strategii przedstawili postępy z 
prac, rekomendacje dla kierunków badań, nie-
zbędnych do skutecznego zarządzania ruchem 
turystycznym w regionie oraz propozycje pro-
duktów turystycznych. Ostateczna decyzja na-
leży oczywiście do nas – mieszkańców regionu. 
Przedsięwzięcia związane z turystyką wyma-
gają dużego zaangażowania oraz umiejętności 
współpracy między różnymi  podmiotami.  
         Kolejne spotkanie w sprawie budowy stra-
tegii odbyło się 19.11 br. w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Hajnówce - więcej o 
tym na www.powiat.hajnowka.pl

 
Katarzyna Nikołajuk

Dnia 24-25 X 2014r. Powiat Hajnowski świętował wyjątkowy jubileusz – 50-lecia szkol-
nictwa specjalnego w regionie. W związku z tą okazją Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowaw-
czy (SOSW) w Hajnówce zorganizował w Hajnowskim Domu Kultury I Międzynarodowe Forum 
Opiekunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie objęte zostało honorowym 
patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.   Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Starosta 
Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk, który powitał również przybyłych gości a także skierował 
kilka miłych słów do organizatorów przedsięwzięcia oraz białoruskich partnerów, aktywnie 
współpracujących z Ośrodkiem. W uroczystości udział wzięli: Szef Kancelarii Prezydenta RP Mi-
nister Jacek Michałowski, Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, Konsul Republiki Białoruś Mikołaj 
Kamyszyk, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty Andrzej Korolczuk, Prezes Związku 
Nauczycielstwa Polskiego Alicja Pytel, przedstawiciel Stowarzyszenia „Dobra Wola” Jacek Za-
lewski, przedstawiciele samorządów – wojewódzkiego, powiatowego, i gmin, a także kierownicy 
powiatowych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele służb i straży oraz duchowni. W sumie 
w uroczystości 50-lecia szkolnictwa specjalnego i I Międzynarodowym Forum Opiekunów i Tera-
peutów Osób Niepełnosprawnych wzięło udział 140 osób. 

 Pierwszą część uroczystości otworzyły przemówienia. Z mównicy padło wiele miłych 
słów. Głos zabrali: Szef Kancelarii Prezydenta RP Minister Jacek Michałowski, Wojewoda Podla-
ski Maciej Żywno, Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej Alla Gryc, a także zaproszeni na tę uroczystość goście z Białorusi, w tym Tatiana Żuk z Ob-
wodowego i Terytorialnego Centrum Korekcyjno-Rehabilitacyjnego Kształcenia i Rehabilitacji w 
Kamieńcu. W dalszej części prezentacji historii szkolnictwa specjalnego w powiecie hajnowskim 
dokonała dyrektor placówki Lucyna Wawreszuk.  Miłym akcentem był również blok występów 
artystycznych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. O tym, jak zdolni 
są uczniowie, zaproszeni goście mogli się także przekonać oglądając wystawy prac plastycznych. 
W trakcie uroczystości nie zapomniano także o osobach, które są częścią historii szkolnictwa 
specjalnego w powiecie: Dyrektor Ośrodka Lucyna Wawreszuk imiennie podziękowała byłym 
dyrektorkom Zespołu Szkół Specjalnych (poprzednik Ośrodka) – Czesławie Dziedzik oraz Irenie 
Zin za położenie podwalin pod rozwój szkolnictwa specjalnego oraz wiedzę przekazaną kolejnym 
pokoleniom, zaś emerytowanym i obecnym nauczycielkom za zaangażowanie i wkład w rozwój 
wychowanków. Życzenia złożył także Wicestarosta Andrzej Skiepko.

 Kolejnego dnia, 25.10 uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów dotyczących szkol-
nictwa specjalnego. Tematyka ujęta została w trzech blokach tematycznych. Na akademię zostali 
zaproszeni prelegenci, którzy wygłosili ciekawe, ważne i skłaniające do refleksji wykłady oraz 
opowiedzieli o działalności swoich placówek, ośrodków i organizacji pozarządowych działających 
na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

 I Międzynarodowe Forum Opiekunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych ma dać 
początek cyklicznym, corocznym międzynarodowym konferencjom osób opiekujących się, pro-
wadzących terapie i działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizatorzy zapewniają, 
że będą dążyć do tego, by Ośrodek stał się w przyszłości Centrum Międzynarodowej Współpracy 
Opiekunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych, miejscem spotkań oraz wymiany życiowych i 
zawodowych doświadczeń związanych z opieką i terapią osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
Najbliższa konferencja nt. „Wczesna interwencja w systemie wspomagania rodziny i dziec-
ka” odbędzie się 5-6 XII 2014r., na którą już dziś organizatorzy zapraszają. 

Katarzyna Nikołajuk

50 lat szkolnictwa specjalnego w Powiecie 
Hajnowskim oraz I Międzynarodowe 

Forum Opiekunów i Terapeutów Osób 
Niepełnosprawnych

Inauguracja roku akademickiego  
i wmurowanie kamienia węgielnego ...

Następnie odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Nauko-
wo-Badawczego Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce. 

Akt erekcyjny podpisali: Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy PB dr hab. inż. Roman Ka-
czyński, prof. PB, Dziekan ZWL dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB, kierownik projektu dr hab. 
inż. Eugeniusz Sajewicz, prof. PB, przedstawiciel studentów ZWL, przedstawiciel firmy ANATEX 
oraz Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak. W tubie obok aktu erekcyjnego znalazły się także 
symboliczna moneta i aktualny dziennik. Całość została zamurowana w miejscu, na którym po-
wstanie nowoczesne Centrum Naukowo-Badawcze ZWL w Hajnówce.            Dorota Nesteruk

więcej o budowie centrum na www.hajnowka.pl


