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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Dnia 29 października 2015r. 
w sali konferencyjnej w budynku 
Starostwa Powiatowego w Hajnów-
ce odbyła się sesja Rady Powiatu 
Hajnowskiego. Obradom przewod-
niczył Przewodniczący Lech Jan 
Michalak. W sesji udział wzięło 16. 
radnych, a także: radny sejmiku wo-
jewództwa podlaskiego Włodzimierz 
Pietroczuk, kierownicy powiatowych 
jednostek organizacyjnych, naczel-
nicy wydziałów Starostwa Powiato-
wego w Hajnówce oraz mieszkańcy.

W trakcie obrad Starosta 
Hajnowski Mirosław Romaniuk 
przedstawił informację o pracy Za-
rządu w okresie międzysesyjnym, 
ponadto Rada zapoznała się z infor-
macjami: 

- Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska o stanie środo-
wiska na terenie powiatu –  Prze-
wodniczący Rady Lech Jan Michalak 
zgłosił zapytanie, co należy zrobić 
żeby podnieć standard wody w Bia-
łowieży. W związku z nieobecnością 
Inspektora Lecha Januszko odpo-
wiedź zostanie udzielona listownie;

- o złożonych oświadcze-
niach majątkowych – Przewodniczą-
cy Lech Jan Michalak poinformował 
Radę, iż Wojewoda Podlaski nie 
dopatrzył się rażących nieścisłości 
w oświadczeniach przedłożonych 
przez Przewodniczących oraz Staro-
stów obecnej i poprzedniej kadencji;

- na temat działalności dy-
daktyczno – wychowawczej i organi-
zacyjno – ekonomicznej szkół i pla-
cówek oświatowych powiatu haj-
nowskiego – sprawozdanie przedło-
żył naczelnik Wydziału Spraw Spo-
łecznych Włodzimierz Pietruczuk. 
Poruszone zostały kwestie związane 
z demografią, kwestiami organiza-
cyjnymi czy bazą lokalową. O działal-
ności placówek, osiągnięciach i po-
trzebach opowiedzieli także dyrek-

torzy: Eugeniusz Saczko z Zespołu 
Szkół z DNJB, Eugenia Karwowska 
z Zespołu Szkół Zawodowych, Ma-
ria Skwarczyńska z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących, Walentyna Troc 
z Poradni Psychologiczno – Pedago-
gicznej oraz Lucyna Wawreszuk ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wy-
chowawczego;

- o realizacja budżetu za 
I półrocze 2015r. – skarbik Anie-
la Majewska przedstawiła dane 
dotyczące wykonania budżetu na 

poziomie dochodów, wydatków i za-
dłużenia. Racjonalne gospodarowa-
nie budżetem powiatu przez Zarząd 
pozwala zachować stabilną płynność 
finansową oraz rozpocząć regularną 
spłatę zaciągniętych zobowiązań. 

W dalszej części obrad Rada 
podjęła uchwały w sprawach: zmian 
do Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Powiatu Hajnowskiego na lata 
2015-2023; przyjęcia Programu 
Rozwoju Powiatu Hajnowskiego 
do 2020 roku; udzielenia pomo-
cy finansowej Gminie Kleszcze-
le; udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Narewka; udzielenia pomo-
cy finansowej Gminie Czeremcha; 
udzielenia pomocy finansowej Gmi-
nie Miejskiej Hajnówka; wyrażenia 
woli przystąpienia z Gminą Dubicze 
Cerkiewne do realizacji zadania 
„Poprawa infrastruktury drogowej 
poprzez przebudowę dróg gminnych 
w Dubiczach Cerkiewnych – Etap I” 
w ramach programu wieloletniego 
pn. Program rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019 i zabezpieczenia 
w budżecie na 2016 rok środków 
finansowych na realizację tego za-
dania; wyrażenia woli przystąpienia 
z Gminą Narewka do realizacji za-
dania „Przebudowa dróg gminnych 
w Narewce w ciągu drogi wojewódz-

X sesja Rady Powiatu 
Hajnowskiego

Cd. str. 4

1 października br. odbyło się 
wręczenie wyróżnionym uczniom 
hajnowskich szkół podstawowych 
i gimnazjów aktów przyznania sty-
pendium Burmistrza Miasta Haj-
nówka im. Pelagii Ponieckiej za 
wyniki w nauce, osiągnięcia arty-
styczne lub sportowe w roku szkol-
nym 2014/2015. 

Uroczystość - dzięki gościn-
ności Pani Dyrektor Bożeny Marii 
Markiewicz - odbyła się w stosow-
nie przygotowanej sali gimnastycz-
nej Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce. 
Uatrakcyjniły ją występy uczniów 
Szkoły Muzycznej prowadzonej 
przez Stowarzyszenie UNISONO 
oraz występ Orkiestry Dętej  pod 
dyrygenturą Pana Krzysztofa Ro-
maniuka (funkcjonujących w tejże 
szkole). Swój talent wokalny zapre-
zentowała ponadto Wanda Ginszt 
– uczennica Szkoły Podstawowej nr 
6 w Hajnówce – tegoroczna Stypen-
dystka stypendium za osiągnięcia 
artystyczne. Udział w uroczystości 
wzięli również zaproszeni goście – 
Pan Edward Poniecki – syn Pani Pe-
lagii Ponieckiej, członkowie Komisji 
Stypendialnej, dyrektorzy szkół 
oraz dyrektor Hajnowskiego Domu 
Kultury. 

Po złożeniu podziękowań, 
gratulacji i życzeń dalszych suk-
cesów Stypendystom oraz słów 
uznania Ich rodzicom przez Pana 
Jerzego Siraka – Burmistrz Miasta 

Uroczystość wręczenia Stypendium Burmistrza Miasta 
Hajnówka im. Pelagii Ponieckiejza wyniki w nauce, 

osiągnięcia artystyczne i sportowe

Hajnówka oraz Panią Bożenę Marię 
Markiewicz – Dyrektora Zespołu 
Szkół Nr 3 w Hajnówce, przystą-
piono do wręczania aktów przyzna-
nia stypendium dla wyróżnionych 
uczniów oraz listów gratulacyjnych 
dla rodziców. 

Podziękowania otrzymali 
również członkowie Komisji Stypen-
dialnej rozpatrującej wnioski o przy-
znanie Stypendium Burmistrza Mia-
sta Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej:
Pani Alla Gryc – Przewodnicząca
Pani Alina Pytel – Zastępca Prze-
wodniczącej
Pani Jolanta Stefaniuk – Sekretarz
Pani Wiera Masajło – Członek
Pan Ryszard Pater – Członek. 

W imieniu Komisji Stypen-
dialnej głos zabrała Pani Alla Gryc, 
która gratulowała Stypendystom  
osiągnięć, rodzicom podziękowała 
za wspaniałe wychowanie dzieci, 
a pedagogom za przekazaną wie-
dzę. 

Było to wyjątkowe popo-
łudnie dla 61 najlepszych uczniów 
z hajnowskich szkół podstawowych 
i gimnazjów (lista Stypendystów 
w załączeniu) oraz Ich rodziców. Ich 
całoroczna praca została docenio-
na i nagrodzona.

Lista Stypendystów na 
www.hajnowka.pl
 Jolanta Stefaniuk

fot. ZS Nr 3

11 listopada nasze serca 
połączyły się w jedność. Mówiliśmy 
o patriotyzmie, historii i miłości do 
naszej Ojczyzny.

Narodowe Święto Niepodle-

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

głości obchodzone było patriotycz-
nie, wzruszająco i zarazem radośnie. 
Podczas obchodów wielokrotnie 
podkreślano jak ważna jest w życiu 
każdego człowieka wolność i ile 

zawdzięczamy tym, który oddali za 
nią to, co mieli najcenniejszego – 
życie. By uczcić ich pamięć, dnia 11 
listopada hajnowianie spotkali się 
na wspólnej modlitwie w Soborze 
Świętej Trójcy i w Kościele pod we-
zwaniem Świętego Cyryla i Metode-
go w Hajnówce. W południe 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 hajnow-
skiej orkiestry pod batutą Krzysztofa 
Romaniuka wprowadził zebranych 
w klimat stosowny do uroczystości.
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6 października br. miało miej-
sce spotkanie przedstawicieli starostw 
oraz powiatowych urzędów pracy 
województwa podlaskiego, w trakcie 
którego zostały przekazane pierwsze 
podpisane umowy w ramach RPOWP 
na lata 2014-2020. Dotyczą one dofi-
nansowania projektów pozakonkur-
sowych, realizowanych przez 14 Po-
wiatowych Urzędów Pracy. W gronie 
beneficjentów znalazł się Powiatowy 
Urząd Pracy w Hajnówce. Umowa 
obejmuje realizację od 01.05.2015r. 
do 31.03.2016r. projektu „Aktywizacja 
osób powyżej 30 roku życia w powiecie 
hajnowskim (I)” współfinansowa-
nego przez UE w ramach  EFS, Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020  w ramach Osi Prioryteto-
wej II Przedsiębiorczość i aktywność 

Pierwsze umowy powiatu hajnowskiego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020
zawodowa Działania 2.1 „Zwiększe-
nie zdolności zatrudnieniowej osób 
pozostających bez zatrudnienia oraz 
poszukujących pracy przy wykorzy-
staniu aktywnej polityki rynku pracy 
oraz wspieranie mobilności zasobów 
pracy”. Celem projektu jest zwiększe-
nie zdolności do zatrudnienia osób 
powyżej 30. roku życia pozostających 
bez pracy w powiecie hajnowskim. 
Na wsparcie mogą liczyć osoby dłu-
gotrwale bezrobotne, osoby powyżej 
50 roku życia, osoby niepełnospraw-
ne, kobiety, a także osoby o niskich 
kwalifikacjach. W ramach projektu 
Powiatowy Urząd Pracy dysponuje 
szerokim wachlarzem form pomocy, 
są to: pośrednictwo pracy, porad-
nictwo zawodowe, staże, szkolenia, 
prace interwencyjne, jednorazowe 
środki na podjęcie działalności gospo-

Drogi powiatowe są uzupeł-
nieniem regionalnej i krajowej sieci 
drogowej. Łączą siedziby powiatów 
z gminami oraz stanowią główne 
połączenia wsi. Ich sieć wpływa de-
cydująco na spójność przestrzenną 
i rozwój regionu. Zapewniają  pod-
stawową obsługę komunikacyjną 
w codziennym funkcjonowaniem 
człowieka.

W trosce o szeroko rozu-
miany rozwój powiatu we wszyst-
kich dziedzinach życia i bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego powiat haj-
nowski realizuje zadania zarówno 
w zakresie budowy i przebudowy 
dróg powiatowych, jak też wspiera 
działania samorządów gminnych 
w tym zakresie. W 2015r. wykonano 
szereg inwestycji drogowych. Na 
drogach powiatowych - w ramach 
realizacji inwestycji dofinansowa-
nych z „Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap 
II – Bezpieczeństwo – Dostępność – 
Rozwój” w mijającym roku zrealizo-
wano trzy projekty dotyczące: 

- poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego oraz dostępności 
komunikacyjnej ulicy Prostej w Haj-
nówce, droga powiatowa Nr 2327B- 
I etap, przebudowa - długość prze-
budowanego odcinaka ul. Prostej 
0.718 km, łączna wartość inwestycji 
1 626 750,39 zł w tym dofinansowa-
nie z NPPDL - 700 359,00 zł;

- przebudowy drogi powia-
towej 1602 B ulica w miejscowo-
ści Czyże - długość przebudowa-
nego odcinka 0,437 km, łączna 
wartość inwestycji 867 791,01zł 
w tym dofinansowanie z NPPDL - 
433 894,95zł,

- przebudowy drogi powia-
towej 1619 B Dubicze Osoczne– Ja-
godniki - długość przebudowanego 
odcinka  2,923 km, łączna wartość 
inwestycji 596 823,48 zł w tym do-
finansowanie z NPPDL - 298 411,74 
zł (więcej na temat powyższych in-
westycji w poprzednim numerze GH, 
dostępnym na stronie www.powiat.
hajnowka.pl). 

Działania Powiatu Hajnowskiego  w zakresie budowy, 
przebudowy i utrzymania dróg na terenie powiatu

Natomiast ze środków wła-
snych wykonano: opracowanie do-
kumentacji projektowo – kosztory-
sowej oraz przebudowę istniejącego 
odwodnienia odcinka drogi powia-
towej Nr 1649B ul. Waszkiewicza 
w Białowieży (wartość inwestycji 
103 856,10 zł); przebudowę odcinka 
drogi powiatowej 1621 B Kurasze-
wo – Nowokornino o długości 0,238 
km (wartość inwestycji 29,989,16 
zł), a także zakupu ciągnika wraz 
z osprzętem tj. pługiem odśnież-
nym, ramieniem wysięgnikowym, 
kosiarką bijakową oraz nożycami 
do wycinania zakrzaczenia (wartość 
zakupu 249 349,99 zł). Ponadto  sa-
morząd powiatowy wsparł przebu-
dowę dróg gminnych. Podpisane zo-
stały umowy partnerskie: z miastem 
Hajnówka na przebudowę ul. Fabry-
ka Chemiczna, z gminą Narewka 
na przebudowę ul. Cichej i Szkolnej 
w Siemianówce, z gminą Kleszczele 
na przebudowę ul. Puszkina oraz 
z gminą Czeremcha na przebudowę 
drogi Stawiszcze – Połowce. Łączna 
wartość dofinansowania do dróg 
gminnych wyniosła 305 563 zł. 

O tym, jak wiele pozy-
tywnych zmian zaszło na drogach 
w powiecie, wskazuje bilans przed-
sięwzięć wykonanych w 2015r.: 
ogółem na inwestycje drogowe 
oraz zakupy inwestycyjne związane 
z funkcjonowanie dróg powiatowych 
i gminnych wydatkowano z budżetu 
powiatu łączną kwotę 3 676 276,03 
zł., w tym otrzymano dofinanso-
wanie z NPPDL na łączną kwotę 
1 432 665,69 zł – 

Partnerem finansowym były 
również samorządy gminne, przez 
obszar których przebiegają budo-
wane i przebudowane drogi: miasto 
Hajnówka, gmina Hajnówka, gmina 
Czyże i gmina Dubicze Cerkiew-
ne. Ogólna kwota dofinansowania 
przez samorządy gminne wyniosła 
1 034 021, 43 zł. Efektem przebudo-
wy dróg powiatowych jest ich łączna 
długość 4,316 km o nawierzchni 
bitumicznej. 

Plany na 2016 rok rów-
nież wyglądają obiecująco. Powiat 
hajnowski kontynuować będzie 
starania o pozyskiwanie funduszy 
z zewnątrz. W ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 2016 
– 2019” został złożony wniosek 
o dofinansowanie inwestycji doty-
czący przebudowy drogi powiatowej 
1623B ul. Targowa i rozbudowy dro-
gi powiatowej Nr 2327B ul. Prosta 
w Hajnówce. Wartość inwestycji 
oszacowano na 3 399 0823 zł, w tym 
kwota dofinansowania 1 571 023 
zł.  Ponadto powiat hajnowski na-
dal będzie wspierał działania sa-
morządów gminnych w zakresie 
przebudowy i budowy dróg gmin-
nych jako partner we współpracy 
z miastem Hajnówka, gminą Na-
rewka i gminą Dubicze Cerkiewne. 
Projekty dotyczą przebudowy ulicy 
Armii Krajowej i rozbudowy ul. Zaję-
czej w Hajnówce, przebudowy dróg 
gminnych w Narewce w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 687 oraz poprawy 
infrastruktury drogowej poprzez 
przebudowę dróg gminnych w Dubi-
czach Cerkiewnych – Etap I. Łączna 
wartość dotacji ze środków budżetu 
powiatu na powyższe inwestycje  
wyniesie ponad 621 tys. zł.  

Poza przedsięwzięciami 
o charakterze inwestycyjnym samo-
rząd powiatowy realizuje - poprzez 
Zarząd Dróg Powiatowych - zadania 
w zakresie bieżącego utrzymania 
dróg powiatowych. ZDP, który jest 
jednostką budżetową powiatu, ad-
ministruje drogami powiatowymi 
o łącznej długości 503,944 km. 
Działania Zarządu Dróg Powiato-
wych mają na celu utrzymanie dróg 
powiatowych w należytym stanie 
technicznym zapewniającym bez-
pieczny przejazd. 

O wszystkich przedsięwzię-
ciach związanych z modernizacją 
dróg będziemy systematycznie in-
formować.

Katarzyna Nikołajuk

Dnia 20.09.2015 r. odbył się 
kolejny, piąty już Rajd Rowerowy 
im. plut. Bolesława Bierwiaczonka, 
poświęcony pamięci żołnierza, który 
zginął 17 września 1939 r. w obro-
nie Hajnówki. Patronat nad rajdem 
objął Jerzy Sirak, burmistrz miasta 
Hajnówka, on jest też inicjatorem 
rajdu  i rokrocznym jego aktywnym 
uczestnikiem. 

Tuż przed rozpoczęciem raj-
du burmistrz miasta - Jerzy Sirak, 
radny miasta Hajnówka - Janusz 
Puch i Alla Gryc - dyrektor  Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. dr. 
Tadeusza Rakowieckiego, złożyli 
kwiaty i zapalili znicze przy pomniku 
Bolesława Bierwiaczonka, a także 
na grobach żołnierzy pochowanych 
na cmentarzu katolickim, którzy 
polegli bohatersko walcząc u boku 
Bierwiaczonka w obronie Hajnówki.

Mimo dżdżystej pogody na 
placu przy ul. Celnej o godz. 9 po-
jawiała się coraz liczniejsza grupa 
radosnych, uśmiechniętych uczest-
ników. Dyrektor Alla Gryc powitała 
obecnych, przedstawiła program 
rajdu, zwracając uwagę na  zasa-
dy bezpieczeństwa. Rajd oficjalnie 
otworzył Burmistrz Miasta, podkre-
ślił bohaterską postawę Bolesława 
Bierwiaczonka i żołnierzy września 
1939 roku, dziękując przy okazji haj-
nowianom za tak liczny udział w  pa-
triotycznej uroczystości. Trasa rajdu 
z Hajnówki do Bud wynosi około 10 
km., prowadzi trybą leśną Puszczy 
Białowieskiej, trybą którą przed laty 
przemykali żołnierze polscy niosąc 
rannego Bierwiaczonka. Kolumnę 
rajdowiczów prowadzili Jerzy Sirak, 
Janusz Antipow – przewodnik tury-
styczny i Tadeusz Kanarek. Tadeusz 
Kanarek był tegorocznym honoro-
wym gościem, na swoim koncie ma 
już sporo sukcesów, nagród i odzna-
czeń „rowerowych”  m.in.: objechał 
rowerem Europę, wielokrotnie Pol-

Rajd 2015

skę. Jego rower widoczny jest z da-
leka, bowiem zdobi go flaga Polski. 

Zapisy na rajd prowadziła 
Miejska Biblioteka Publiczna, udział 
zadeklarowało 236 osób, na rajd 
wyruszyło ponad 250 osób. Pięknie 
prezentował się rowerowy koro-
wód,  niemal wszyscy ubrani w żółte 
koszulki z logo Rajdu. Na rowerach 
samodzielnie jechały małe dzieci, 
młodzież i dorośli. Jechały poje-
dyncze osoby, zaprzyjaźnione grupy 
i całe rodziny. Liczną reprezentacją 
była młodzież z Zespołu Szkół Nr 
3 pod opieką grupy nauczycieli: 
Aliny Nesteruk, Ewy Jakubczyk, 
Arkadiusza Mroza i Michała Pytla. 
Prężną ekipę stanowił Uniwersytet 
Trzeciego Wieku z prezes Mirosławą 
Pawłowską. Wieloosobowo pre-
zentował się Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia. Mimo iż przejazd był 
utrudniony przez kropiący deszcz, 
wszyscy szczęśliwie dojechali na 
miejsce.

Przed pomnikiem plut. B. 
Bierwiaczonka na rajdowiczów 
oczekiwali już mieszkańcy Bud. Tam 
Dyrektor MBP przedstawiła zebra-
nym  sylwetkę żołnierza, którego 
pamięć uczczono minutą ciszy. Jo-
lanta Stefaniuk – Inspektor Oświaty, 
Kultury i Sportu, Janusz Puch i Józef 
Sawicki – hajnowianin od lat opieku-
jący się pomnikiem Bierwiaczonka 
złożyli przed pomnikiem kwiaty 
i zapalili znicze.

Po części oficjalnej wszyscy 
rowerzyści udali się do „Zajazdu 
u Kolarza”, gdzie czekał na nich po-
częstunek: pyszny bigos z kiełbaską 
oraz słodkie pączki

Maria Kuryło, Alla Gryc 
Fot. Grażyna Pawluczuk, 

Zbigniew Angielczyk, 
Jadwiga Dąbrowska, Irena 

Sidoruk 
więcej na www.hajnowka.pl

darczej, wyposażenie lub doposażenie 
stanowiska pracy. Ponadto wszystkie 
uczestniczki i uczestnicy zostaną obję-
ci byli Indywidualnym Planem Działań 
– osobistego planu poszukiwania pra-
cy dostosowany do sytuacji osobistej 
bezrobotnego i lokalnego rynku pracy, 
których efektem finalnym  ma być pod-
jęcie zatrudnienia.

Więcej informacji w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Hajnówce:

17-200 Hajnówka
ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682-96-10
fax (85)682-96-11

adres strony 
www: http://puphajnowka.pl/

Katarzyna Nikołajuk
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Haj-
nówce, materiał tekstowy na stronie 
www.wrotapodlasia.pl



3

Gazeta Hajnowska                                                                                                                                    3

Konkurs MŁODZI AKTWNI 
SKUTECZNI został zorganizowa-
ny przez Urząd Miasta  Hajnówka 
w celu wsparcia inicjatyw i aktyw-
ności młodzieży hajnowskich szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Młodzież miała czas na zło-
żenie wniosków opisujących ich 
pomysł na inicjatywę do 15 września 
2015 roku. Do tego dnia zgłoszono 
pięć różnych projektów.  Wszystkie 
spośród złożonych zgłoszeń były 
zgodne z regulaminem, w związku 
z czym wszystkie 5 grup zapro-
szono na spotkanie rozstrzygające 
konkurs.

 Hajnowska młodzież wy-
kazała się niezwykłą inwencją. Do 
konkursu zgłoszono takie inicjaty-
wy, jak:

1. Warsztaty fotograficz-
ne- skierowane  do grupy 15 osób 
spośród hajnowskiej młodzieży. 
W perspektywie stworzenie wy-
stawy fotograficznej w Hajnówce. 
W skład grupy wchodziły uczen-
nice Publicznego Gimnazjum nr 4  
w Hajnówce: Aleksandra Wróbel (li-
der grupy), Olga Owerczuk, Gabriela 
Potentas, Magdalena Szulc.

2. Dawcą zostajesz=życie 
dajesz- w jedną z niedziel w HDK 
ma odbyć się Dzień  Dawcy Szpiku 
będący rekrutacją potencjalnych 
dawców szpiku. W skład grupy 
wchodziły uczennice Gimnazjum nr 3 
w Hajnówce: Magdalena Golonko(li-
der grupy), Maja Kiczkajło, Sylwia 
Gredel, Wreonika Kiełbaszewska.

3. Film promujący Orkiestrę 
Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Hajnówce-  będący w późniejszym 
czasie czołówką do nagranej płyty. 
W skład grupy wchodziły uczennica 
Zespołu Szkół z Dodatkowo Nauką 
Języka Białoruskiego i uczennice 
Zespołu Szkół Zawodowych: Monika 
Makrymiuk (lider), Karolina Rygoro-

MŁODZI AKTYWNI SKUTECZNI
wicz, Paulina Rygorowicz, Weronika 
Wioleta Wójcik, Anna Zinczuk. 

4. Zajęcia Kettlebells- zaję-
cia sportowe z przyrządem o nazwie 
kettlebells skierowane do mieszkań-
ców Hajnówki powyżej 14 roku życia 
grupa powinna liczyć  ok. 15 osób, 
które będą miały zorganizowane  4 
zajęcia trwające 1 godzinę  tygodnio-
wo z trenerem Kettlebells . W skład 
grupy wchodziły uczennice Publicz-
nego Gimnazjum nr 4  w Hajnówce: 
Agata Nikonczuk (lider), Aleksandra 
Martyniuk, Ewelina Onopiuk, Melania 
Skalska.

5. Żywieniówki dobra spra-

wa są kucharki jest zabawa- celem 
projektu jest wyposażenie pracowni 
gastronomicznej ZSZ w Hajnówce 
w sprzęt AGD i zakup sprzętów do 
realizacji kiermaszy i promocji zdro-
wego odżywiania. W skład grupy 
wchodziły uczennice Zespołu Szkół 
Zawodowych  w Hajnówce: Doro-
ta Kryszpiniuk (lider), Małgorzata 
Orzechowska, Klaudia Kupień, Ewa 
Doroszkiewicz, Izabela Rybaczek, 
Natalia Samociuk, Dagmara Zabroc-
ka, Iza Sacharczuk, Marta Leuczuk, 
Kamila Kuzyka, Kornelia Waszczuk, 
Monika Stańczyk, Andżelina Rola

Spotkanie rozstrzygające 
konkurs odbyło się 29 września 2015 
roku w Sali konferencyjnej Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Hajnówce. O wyniku konkursu 
miała rozstrzygnąć Komisja Kon-
kursowa po wcześniejszej prezenta-
cji złożonych projektów przez grupy 
inicjatywne. W skład komisji wcho-
dzili: Jarosław Grygoruk (Sekretarz 
Miasta Hajnówka), Joanna Wróbel-
-Siemiacka (Podinspektor Urzędu 
Miasta), Jolanta Stefaniuk (Inspektor 
Urzędu Miasta), Barbara Dmitruk 
(Inspektor Urzędu Miasta), Mirosław 
Awksentiuk (Dyrektor OSIR), Miro-
sław Chilimoniuk (Dyrektor Parku 
Wodnego w Hajnówce), Rościsław 
Kuncewicz (Dyrektor HDK). Jaro-
sław Grygoruk przewodził Komisji. 

Po niezwykle interesujących prezen-
tacjach Komisja udała się na obrady, 
a młodzież na skromny poczęstu-
nek. Po ciężkich i długich obradach 
wyłoniono 3 grupy zwycięzców. 
Zwyciężyły projekty pod hasłami:  
Warsztaty fotograficzne, Dawcą 
zostajesz=życie dajesz, Film pro-
mujący Orkiestrę Dętą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Hajnówce. Każda 
z grup, które wygrały w konkursie 
otrzymają wsparcie organizacyjne 
w wysokości do 3000 zł od Urzędu 
Miasta Hajnówka na realizację pre-
zentowanych pomysłów. Realizacja 
wyłonionych projektów będzie miała 
miejsce od początku października do 
końca grudnia  2015 roku.

Anna Grygoruk

Już po raz trzeci I Liceum 
Ogólnokształcące im. Marii Skłodow-
skiej – Curie w Hajnówce przystępuje 
do projektu Erasmus+ (dawniej Co-
menius) – europejskiego programu 
ukierunkowanego na współpracę 
szkół z krajów UE, umożliwiającego 
wymianę doświadczeń, poznawanie 
innych kultur i uczenie się języków 
obcych. 

Wniosek  przygotowany 
przez Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych został pozytywnie rozpatrzony 
przez instytucję zarządzającą tj. 
Fundację Rozwoju Systemu Eduka-
cji. Od bieżącego roku do sierpnia 
2017r. szkoła realizować będzie 
projekt „Perspektywy w Europie” 
dotyczący szans i wyzwań na rynku 
pracy. W ramach tego uczniowie 
I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marii Skłodowskiej – Curie w Haj-
nówce oraz ich rówieśnicy z liceów 
w Bolonii (Włochy), Hermannsburgu 
(Niemcy), Ede (Holandia) i Marfy 
(Portugalia) wezmą udział w szeregu 
inicjatyw, m.in.:  będą opracowywać 
poszczególne zagadnienia projektu, 
przygotowywać prezentacje, filmy, 
scenki teatralne, ułożą ankiety, pisać 
CV i podania o pracę w języku an-
gielskim. Uczniowie ZSO będą mogli 

Uczniowie z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących wezmą udział 

w projekcie ERASMUM+
poznać specyfikę europejskich regio-
nów podczas cyklicznych wyjazdów 
do krajów partnerskich, w trakcie 
których zaplanowano m.in. spotkania 
z pracodawcami oraz emigrantami 
w zakładach pracy. Pierwsze spo-
tkanie robocze odbędzie się w Bo-
lonii w dniach 29.11 – 05.12.2015 r. 
Uczestniczyć w nim będzie grupa 
uczniów z klasy III liceum wraz z na-
uczycielami języka angielskiego - ko-
ordynatorami projektu p. Katarzyną 
Androsiuk i p. Justyną Wasyluk. 
W ramach projektu zaplanowano 
ponadto wizytę młodzieży z innych 
krajów w Hajnówce. Na realizację 
obecnego projektu szkoła otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 21.145.00 
EURO.

W poprzednich edycjach pro-
jektu placówka współpracowała 
ze szkołami z Niemiec, Finlandii, 
Słowacji, Węgier, Holandii, Włoch 
i Portugalii. W latach: 2006-2009 
tematem projektu było „Wyzwanie 
Unia Europejska – jak młodzież widzi 
swoją przyszłość”, 2010-2012 temat 
projektu „Wakacje w Europie”. 

O szczegółach projektu oraz 
wszystkich przedsięwzięciach poin-
formujemy wkrótce. 

Katarzyna Nikołajuk

Dnia 19 września 2015 roku 
w Parku Miejskim w Hajnówce było 
gwarno i wesoło. Na płycie Amfi-
teatru zgromadziło się 292 zawod-
ników i zawodniczek z Hajnówki 
i powiatu hajnowskiego oraz Bielska 
Podlaskiego, Białegostoku i Prużan 

(Białoruś). 15-osobowa reprezen-
tacja zza wschodniej granicy przy-
jechała w bardzo silnym składzie, 
o czym świadczą wyniki w poszcze-
gólnych rocznikach. 

Biegi Uliczne u Puchar Bur-
mistrza Miasta Hajnówka zostały 
przeprowadzone                w 13 
biegach z podziałem na kategorie 
wiekowe. Najmłodsi mieli do po-
konania 400m., a najstarsi 3.600m. 
Trasy biegów przebiegały ulicami 

MASOWE BIEGANIE
A. Zina, Parkową oraz alejkami 
parku.  Najlepsze szóstki w kat. 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych były nagra-
dzane medalami, a pierwsza trójka 
dodatkowo otrzymała nagrody rze-
czowe w postaci piłek siatkowych, 

nożnych i plecaków. 
Natomiasta kat. open 
kobiet  i  mężczyzn 
oraz najlepsze szkoły 
w klasyfikacji łącznej 
otrzymały pamiątko-
we medale oraz pu-
chary z rąk Naczelnika 
Wydziału Sportu i Tu-
rystyki Rejonu Kamie-
nieckiego – Siergieja 
Szcz ipanowa oraz 
Dyrektora OSiR – Mi-
rosława Awksentiuka. 

Organizator tj. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji składa 
serdeczne podziękowania nauczy-
cielom wychowania fizycznego oraz 
Romanowi Sacharczukowi, Edwar-
dowi Ponieckiemu i Sergiuszowi Ju-
ziuczukowi  za pomoc w organizacji 
zawodów. Słowa pochwały należą 
się również funkcjonariuszom Ko-
mendy Powiatowej Policji w Hajnów-
ce za wzorową pomoc w zabezpie-
czeniu trasy.

Janusz Ludwiczak 

  
 
 

Dnia 23 września 2015 roku 
odbyło się galowe rozstrzygnięcie 
ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj 
trzeźwy umysł 2015”. Miało ono 
miejsce w Centrum Olimpijskim 
w Warszawie.Gospodarzami finału 
kampanii 2015 w Centrum Olim-
pijskim byli: Piotr Adamski, pre-
zes Stowarzyszenia Producentów 
i Dziennikarzy Radiowych, szef kam-
panii ZTU oraz Krystyna Kubczak, 
dyrektor biura SPiDR

Jedną z nagród  - rower 
miejski zdobyła uczennica Zespołu 
Szkół Nr2 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Hajnówce Magdalena 
Gawryluk. Patronat nad kampanią 
w Zespole Szkół nr 2 miała na-
uczycielka Małgorzata Kozak, która 
już trzeci raz swoimi dzialaniami 
doprowadziła do uzyskania ogól-
nopolskiej nagrody. W uroczystości 
wręczenia nagród laureatom miała 
przyjemność uczestniczyć delegacja 
z Hajnówki. W Ceremonii wręczenia 
nagród laureatom kampanii „Za-
chowaj trzeźwy umysł 2015” Miasto 
Hajnówka reprezentowali: Sekre-
tarz Miasta Hajnówka  Jarosław 
Grygoruk, koordynator Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 

Finał  „Zachowaj trzeźwy umysł 2015”
Alkoholowych w Hajnówce Joanna 
Wróbel-Siemiacka, Anna Grygoruk. 
Jako przedstawiciel szkoły wystąpił  
Pan Dyrektor Adam Jerzy Chudek. 
W gronie delegacji z Hajnówki nie 
mogło zabraknąć samej laureatki 
Magdaleny Gawryluk, która zabrała 
ze sobą tatę.

Centrum Olimpijskie od 
pierwszej chwili zachwycało pre-
stiżem tej imprezy. Począwszy od  
cateringu poprzez niesamowite 
nagrody, przejmujące występy ar-

tystyczne, znane twarze na scenie, 
po wspaniałą organizację- gala była 
na bardzo wysokim poziomie.Całą 
imprezę prowadził Redaktor TVN24 
Jakub Porada.

W tym roku Kampania Za-
chowaj trzeźwy umysł była kam-
panią jubileuszową- dzieci po raz 
XV miały okazję wziąć w niej udział 
i z tej okazji uhonorowało miasto 
Hajnówka „Złotym Cewrtyfikatem” 
za udział i regularne uczestnictwo 
od wielu lat.          Anna Grygoruk
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Okres jesienno – zimowy 
i związane z nim zmiany atmos-
feryczne oraz szybciej zapadający 
zmrok negatywnie wpływają na 
warunki drogowe. W związku z ogra-
niczoną widocznością policjanci ape-
lują do uczestników ruchu o rozwagę 
i przestrzeganie zasad bezpieczeń-
stwa swojego i innych. Ważnym 
elementem bezpieczeństwa jest 
używanie odblasków.  Powinny być 
one używane przez pieszych i rowe-
rzystów zwłaszcza, że statystyki są 
zatrważające – od początku roku na 
terenie województwa podlaskiego 
zaistniały 92 wypadki z udziałem 
osób pieszych, w których zginęło 12, 
a rannych zostało 87 osób. Winnymi 

Noszenie odblasków gwarancją widoczności 
i poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu

są gorsza przyczepność opon na 
śliskich jezdniach, brawura kierowcy, 
ale również brak wyobraźni pieszych 
i rowerowych uczestników ruchu 
drogowego – zdarzały się bowiem 
przypadki, że pieszy poruszał się 
nocą po nieoświetlonej jezdni nie 
mając żadnych elementów odblasko-
wych na ciemnym ubraniu. Zadbajmy 
o swoje bezpieczeństwo – używanie 
„odblasków” w warunkach ogra-
niczonej widoczności ma kluczo-
we znaczenie, ponieważ pozwala 
kierowcy dostrzec osobę z dużej 
odległości i bezpiecznie ją ominąć. 
Z kolei rowerzyści powinni zadbać 
o odpowiednie wyposażenie roweru 
w postaci dodatkowego oświetlenia 

Projekt „Platforma współ-
pracy na rzecz zrównoważonego 
rozwoju rejonu Puszczy Biało-
wieskiej” otrzymał wyróżnienie 
za „wkład w ochronę przyrody, 
profesjonalizm i dobrą współpra-
cę” podczas konferencji podsu-
mowującej  realizację projektów 
współfinansowanych z funduszy 

Wyróżnienie projektu, w ramach którego opracowano 
Program Rozwoju Powiatu Hajnowskiego do 2020 roku

unijnych z Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko. 
Jednym z działań przewidzianych 
w projekcie było opracowanie 
„Programu Rozwoju Powiatu 
Hajnowskiego do 2020 roku”. 
Program został uchwalony przez 
Radę Powiatu Hajnowskiego 29 
października br. i jest dostępny 

kiej Nr 687” w ramach programu 
wieloletniego pn. Program rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019 
i zabezpieczenia w budżecie na 2016 
rok środków finansowych na re-
alizację tego zadania; wyrażenia 
woli przystąpienia z Gminą Miej-
ską Hajnówka do realizacji zadania 
„Przebudowa ulicy Armii Krajowej 
i rozbudowa ulicy Zajęczej w Haj-
nówce” w ramach programu wie-
loletniego pn. Program rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019 i zabez-
pieczenia w budżecie na 2016 rok 
środków finansowych na realizację 
tego zadania; określenia zadań, na 
które przeznacza się środki Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2015r.; 
zmiany statutu Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Hajnówce;  przyjęcia „Programu 
współpracy Powiatu Hajnowskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2016 
roku”; nawiązania współpracy part-
nerskiej między Powiatem Hajnow-
skim a Powiatem Nowosądeckim; 
ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Hajnowskiego na pierw-
sze półrocze 2016r.; uchwalenia 
„Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Hajnowskiego na lata 2016-
2020”; ustalenia wysokości opłat 
i kosztów związanych z usuwa-
niem i przechowywaniem pojazdów 

na terenie powiatu hajnowskiego 
w 2016r..

W trakcie sesji Starosta Haj-
nowski Mirosław Romaniuk, na 
wniosek radnej Barbary Wasiluk, 
szczegółowo omówił informacje 
dotyczących świadczenia bezpłat-
nych porad prawych w powiecie haj-
nowskim. Na podstawie ustawy z 5 
sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomo-
cy prawnej z dniem 1 stycznia 2016r. 
świadczona będzie pomoc prawna 
osobom fizycznym: korzystającym 
w ostatnich 12. miesiącach ze świad-
czenia z pomocy społecznej, oso-
bom, które posiadają Kartę Dużej 
Rodziny, które uzyskały zaświadcze-
nie o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji 
wojennych, które posiadają ważną 
legitymację weterana, zagrożo-
nym lub poszkodowanym katastrofą 
naturalną, klęską żywiołową lub 
awarią techniczną, a także osobom 
do 26. roku życia oraz osobom, 
które ukończyły 65. lat.  Nieodpłatna 
pomoc nie obejmuje spraw: podat-
kowych związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, z zakresu 
prawa celnego, dewizowego i han-
dlowego, związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej, 
z wyjątkiem przygotowania do tej 
działalności. Na terenie powiatu 
hajnowskiego zostały utworzone 
dwa punkty nieodpłatnej pomocy 
prawnej – w budynku warsztatów 
drzewno – metalowych przy Zespole 
Szkół Zawodowych, ul. 3 Maja 25a. 
Zgodnie z  Zarządzeniem Nr 17/2015 
z dnia 2015-10-15 w sprawie okre-
ślenia lokali oraz harmonogramu 

X sesja Rady Powiatu Hajnowskiego
Cd. ze str. 1 udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej w roku 2016 jeden punkt, 
prowadzony przez Okręgową Izbę 
Adwokacką i Okręgową Izbę Radców 
Prawnych w Białymstoku, będzie 
czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00-12.00. Drugi – 
otwarty w godzinach 12.00-16.00 – 
został przeznaczony dla organizacji 
pozarządowych. Ogłoszony został 
konkurs na realizację zadania, oferty 
zainteresowanych organizacji będą 
przyjmowane do 10 listopada br. 
W przypadku niewyłonienia orga-
nizacji punkt będzie prowadzony 
przez Okręgową Izbę Adwokacką 
i Okręgową Izbę Radców Prawnych 
w Białymstoku. Szczegółowe infor-
macje na temat bezpłatnej pomo-
cy prawnej zostaną umieszczone 
w grudniu na stronie starostwa oraz 
przekazane gminnym ośrodkom 
pomocy społecznej.

Ponadto Starosta Hajnowski 
Mirosław Romaniuk zgłosił wniosek 
o wyrażenie zgody na wygaszenie 
trwałego zarządu nieruchomości 
dla ZSZ w Hajnówce i ustanowienie 
trwałego zarządu dla Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawcze-
go. Starosta wyjaśnił, iż w przed-
miotowych budynkach planowane 
jest utworzenie mieszkań treningo-
wych dla wychowanków Ośrodka. 
Wniosek został przyjęty jednogło-
śnie.

Więcej informacji dotyczą-
cych przebiegu sesji znajduje się 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego oraz na 
stronie www.powait.hajnowka.pl

Katarzyna Nikołajuk

- czerwonego światła odblaskowego 
z tyłu, a w przypadku jazdy w wa-
runkach ograniczonej widoczności 
także w światła pozycyjne z przodu 
i z tyłu. W celu zwrócenie szczególnej 
uwagi na bezpieczeństwo niechro-
nionych uczestników ruchu Policjanci 
z Hajnówki prowadzą działania pod 
nazwą „Błysk”. W ramach tego w re-
jonach przejść dla pieszych policjanci 
drogówki monitorują ruch pieszych 
i pojazdów.

Pamiętajmy – NOŚMY OD-
BLASKI - bądźmy widoczni na dro-
dze!

Katarzyna Nikołajuk
źródło informacji – www.

podlaska.policja.gov.pl

na stronie powiatu hajnowskie-
go – www.powiat.hajnowka.pl 
(podlinkowany pod baner na stro-
nie głównej). Z kolei wszystkie 
obowiązujące dokumenty strate-
giczne znajdują się w Biuletynie 
Informacji Publicznej starostwa.

Katarzyna Nikołajuk
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Sirak - Burmistrz Miasta Hajnówka 
przypomniał zebranym okoliczności 
utraty i odzyskania przez Polskę nie-
podległości. 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.

Po wspólnej modlitwie po-
szczególne delegacje władz oraz 
urzędów, instytucji, przedsiębiorstw 
i szkół złożyły wieńce. Wielkim 
patriotyzmem wykazały się również 
najmłodsze zastępy zuchowe.

Wieczorem w Hajnowskim 
Domu Kultury odbył się koncert oko-

licznościowy. 
Na sce-

nie zaprezento-
wały się Zuchy 
z Przedszkola 
S a m o r z ą d o -
wego nr 1, pod 
k i e r u n k i e m 
Agnieszki Pie-
śluk oraz ze-

społy działające przy domu kultury. 
Zespół Tańca Ludowego „Przepiór-
ka”, pod kierunkiem Olgi Wiluk za-
prezentował przepięknego mazura 
i polkę. Pieśni patriotyczne wyko-
nały uczestniczki Studia Piosenki 
Estradowej, pod kierunkiem Marty 
Gredel-Iwaniuk. Na scenie zaprezen-
tował się również Amatorski Teatr 
Różności, pod kierunkiem Marzanny 
Janik-Lipczyńskiej oraz duet  gitaro-
wy – Zbigniewa Budzyńskiego i Ja-
rosława Kowalskiego. Perełką tego 
wieczoru był koncert fortepianowy 
Małgorzaty Marczyk. W repertuarze 
znalazły się przepiękne utwory pol-
skich kompozytorów Ignacego Jana 
Paderewskiego i Fryderyka Chopina.

Emilia Rynkowska

Ostatni etap budowy Placu 
to prace społeczne wielu zaangażo-
wanych mieszkańców sąsiadujących 
ulic z Placem Zabaw. 

Projekt do Budżetu Oby-
watelskiego na rok 2015r. zakładał 
udział mieszkańców w powstanie 
Placu Zabaw dotyczący wykonania 
ogrodzenia. Materiały były zapew-
nione przez UM Hajnówka w wyniku 
podpisanej umowy z wykonawcą 
zadania. Prace społeczne koordyno-
wała autorka projektu. 

Mieszkańców nie trze-
ba było specjalnie namawiać do 
udziału w wykonaniu ogrodzenia. 
Informacja o terminie wykonywa-
nia kolejnych etapów ogrodzenia 
rozchodziła się drogą pantoflową, 
a wspólna praca i chęć osiągnięcia 
celu społecznego umacniała wię-
zi między mieszkańcami osiedla. 
Najbardziej wzruszająca była ak-
tywność najmłodszych mieszkań-
ców i najbardziej zainteresowanych 

Realizacja Placu Zabaw 
przy ul. Długiej na Paszkach 

została zakończona
funkcjonowaniem placu. Wszyscy, 
jak widać na fotografiach, chcieli 
pomagać dorosłym. Po zakończeniu 
wmurowania słupków ogrodze-
niowych przechwalali się kto miał 
większy udział w pracach. 

Niektórzy hajnowianie, któ-
rzy przychodzą na plac z dalszych 
okolic miasta, widząc zaangażowa-
nie mieszkańców  pytali „czy mogą 
przebywać na placu?  czy plac jest 
może własnością prywatną?”. 

Plac zabaw jest jak najbar-
dziej własnością publiczną miesz-
kańców Miasta Hajnówka i pierw-
szą, pilotażową, inwestycją po-
wstałą w wyniku naszej inicjatywy, 
która miała zaspokoić podstawowe 
potrzeby Hajnowian.

Sądzę, że kolejne inwestycje 
powinny być coraz to doskonalsze, 
a zatem warto przeznaczać na bu-
dżet obywatelski większe środki 
z budżetu miasta. 

Helena Kuklik


