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NOWOROCZNE SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW 
 ZIEMI HAJNOWSKIEJ 
 

21 stycznia 2010 roku przedsiębiorcy 
ziemi hajnowskiej przybyli na nowo-
roczne spotkanie z Burmistrzem Mia-
sta Hajnówka.  
 

Celem takich spotkań jest stworzenie moŜ-
liwości do wspólnego poznania się oraz 
wymiany doświadczeń.  
W czwartkowy wieczór z Burmistrzem 
Miasta Anatolem Ochryciukiem spotkali 
się przedsiębiorcy ziemi hajnowskiej, 
przedstawiciele instytucji waŜnych dla 
biznesu – Irena Wróblewska – Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy, GraŜyna 
Kuśmierczyk – Kierownik Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych w Hajnówce, Euge-
niusz Mojsik – Naczelnik Urzędu Skarbo-

wego, Eugenia Karwowska – Dyrektor Ze-
społu Szkół Zawodowych, Anna Zubele-
wicz – Dyrektor Ośrodka Kształcenia Za-
wodowego, Alicja Orzechowska z Centrum 
Wspierania Biznesu w Hajnówce oraz wielu 
znakomitych gości. 
Burmistrz podsumował ubiegły rok i przed-
stawił palny na przyszłość. Dziesięciu 
przedsiębiorców otrzymało z rąk burmi-
strza listy gratulacyjne za dzielne zmaganie 
się z kryzysem gospodarczym i nieustające 
dąŜenie do rozwoju firmy, za wspieranie 
inicjatyw społecznych w dziedzinie kultury, 
sportu, pomocy społecznej, oświaty i wy-
chowania, za wspieranie działalności orga-
nizacji społecznych i stowarzyszeń  w roku 
2009.  

Aby umilić wspólnie spędzony czas, na scenie 
wystąpił zespół „Zniczka” pod kierunkiem 
BoŜeny Lewczuk i Studio Piosenki Estradowej 
pod kierunkiem Marty Gredel.  
 

Emilia Rynkowska 
 

 
 
 

 

 
Nowa odsłona Gazety Hajnowskiej

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Gazety Hajnow-
skiej”, która dzięki staraniom wielu ludzi, gości w Państwa 
domach juŜ od 1996 r. Lutowy numer gazety jest szczególny z 
wielu powodów, liczymy, Ŝe nasi czytelnicy dostrzegą i doce-
nią zmiany, które, mamy nadzieję, wyjdą na dobre naszej ga-
zecie.  
Chcemy Państwu zaproponować nieco odmienioną wersję 
„Gazety Hajnowskiej”, która w zamierzeniach zespołu konsul-
tacyjnego, ma stać się jeszcze bliŜsza czytelnikom – mieszkań-
com Hajnówki i okolic. Przyjęta wcześniej formuła miesięczni-
ka nie ulegnie zmianie. Niemniej jednak, obecni czytelnicy 
powinni zwrócić uwagę na bardziej kolorową oprawę gazety i 
niŜszą cenę. Naszym priorytetem będzie dostarczenie waŜ-
nych informacji samorządowych, ale takŜe przekazanie tego, 
co wydarzyło się w naszym mieście w ostatnim czasie. Nowo-
ścią będzie kącik przeznaczony wyłącznie dla dzieci. Najmłod-
si czytelnicy znajdą zapewne wiele atrakcji, o czym przekonać 
się mogą juŜ w tym numerze. W planach natomiast mamy cykl 

artykułów przedstawiających i promujących sylwetki hajnowskich 
przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy od 
niedawna prowadzą działalność gospodarczą. TakŜe stowarzy-
szenia działające na terenie Hajnówki będą mogły, na łamach na-
szego miesięcznika, przybliŜyć swoją działalność i tym samym 
zachęcić do współpracy nowych członków. Stałą rubryką będzie 
tzw. kącik literacki, gdzie znajdą Państwo recenzje ksiąŜek reko-
mendowanych przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
W kolejnych numerach chcemy zaoferować moŜliwość zamiesz-
czania bezpłatnych ogłoszeń drobnych. Reklamy, podobnie jak w 
ubiegłych latach, publikowane będą za odpłatnością. Zachęcamy 
do współpracy osoby zainteresowane pisaniem do „Gazety Haj-
nowskiej”. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje oraz pomysły 
odnośnie strony merytorycznej, jak i wizualnej.  
Jednocześnie zapraszamy do wyraŜania opinii na temat funkcjo-
nowania gazety w obecnej formie pod adresem 
gazeta@hajnowka.pl.  

Życzymy miłej lektury
   

MIESI ĘCZNIK 
Wydawca: Urząd Miasta Hajnówka, Referat Polityki Gospodarczej, 17–200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, tel. 85 682 64 45 e–mail: gazeta@hajnowka.pl 
Zespół Konsultacyjny: Magdalena Chirko, Joanna Kisielewicz, Emilia Rynkowska, Artur Gierasimiuk, 
Skład: Emilia Rynkowska, Korekta: Joanna Kisielewicz, Artur Gierasimiuk 
Gazeta nie ponosi odpowiedzialności za treść  ogłoszeń i reklam, nie utoŜsamia się ze wszystkimi poglądami i opiniami prezentowanymi na łamach pisma, zastrzega sobie prawo 
do skracania i redagowania tekstów.  
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MIASTO HAJNÓWKA W RANKINGU GMIN NAJBARDZIEJ 
ATRAKCYJNYCH INWESTYCYJNIE 

 
W rankingu pn. „Atrakcyjność Inwesty-
cyjna Samorządów Województwa Podla-
skiego 2009” przeprowadzonym przez 
Centrum Obsługi Inwestora przy Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa Pod-
laskiego Hajnówka znalazła się na 6 miej-
scu.  
Celem rankingu było wyłonienie i nagrodze-
nie, a takŜe promocja tych samorządów, które 
aktywnie działają na rzecz pozyskania inwe-
storów i współpracują z Podlaskim Centrum 
Obsługi Inwestora i Polską Agencją Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych. Kryteria, jakimi 

kierowano się przy sporządzaniu rankingu, 
to: maksymalna powierzchnia terenów inwe-
stycyjnych, kształt nieruchomości, ukształto-
wanie terenu, posiadanie planu  zagospoda-
rowania przestrzennego,  dojazd, uzbrojenie 
w media (energia, gaz, woda, kanalizacja, 
telefon, internet) oraz inne czynniki tj. stan 
prawny terenu, udział w konkursie „Grunt na 
medal”, udział w szkoleniach i współpraca z 
COI, zdjęcia lotnicze terenu czy liczba ofert 
inwestycyjnych. Pierwsze miejsce w rankingu 
zajęło Wysokie Mazowieckie, drugie Za-
mbrów, trzecie miasto Białystok.  

 
Paweł Denisiuk

 
MIESZKAŃCY MIASTA W STATYSTYCE 

 
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. na 
pobyt stały w  Hajnówce było zameldo-
wanych 22.679 osób, tj. o 302 osób mniej 
względem poprzedniego roku. 
W ubiegłym roku urodziło się 192 dzieci, 
o 11 mniej niŜ w 2008 r. W roku 2009 uro-
dziło się 9 chłopców więcej, natomiast 
dziewczynek o 20 mniej.  
Wśród imion, jakie były nadawane dzie-
ciom, wciąŜ królowały: Wiktoria, Gabrie-
la, Bartosz i Jakub. 

Związek małŜeński  w 2009 r. zawarło 159 
par, o 40 par mniej niŜ w roku poprzed-
nim. 
W ubiegłym roku setne urodziny obcho-
dziło 6 pań zameldowanych na pobyt 
stały i jeden pan z meldunkiem  na pobyt 
czasowy. W roku 2010 nie będziemy mieli 
tak dostojnych jubilatów. 
Niestety w minionym roku zmarło 27 
osób więcej niŜ w poprzednim (102 kobie-
ty i 130 męŜczyzn).                     

 Emilia Rynkowska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   urodzenia         zgony 
 

 
POMOC W USUWANIU WYROBÓW AZBESTOWYCH 

 
Gmina Miejska Hajnówka złoŜyła do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wniosek o środki na zadanie z zakresu 
usuwania azbestu. Pomoc polegać bę-
dzie na odbiorze oraz transporcie odpa-
dów niebezpiecznych do miejsca uniesz-
kodliwiania. „Azbest” przygotowany 
przez firmę do transportu, odebrany zo-
stanie na koszt Gminy 
Miejskiej z posesji, któ-
rych właściciele złoŜą 
wymagane dokumenty. 
Pomoc udzielana będzie 
do wyczerpania środ-
ków finansowych.   
Wzór wniosku oraz za-
sady udzielania pomocy 
mieszkańcom miasta w 
usuwaniu z obiektów 
budowlanych wyrobów 
zawierających azbest na  

 
terenie miasta Hajnówka na rok 2010 dostępne 
są na stronie internetowej Urzędu Miasta Haj-
nówka www.hajnowka.pl, zakładka BIP / zała-
twianie spraw/Referat Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska. Załącznikami do wnio-
sku są kserokopie dokumentów: 
1. „Informacjia o wyrobach zawierających 
azbest i miejscu ich wytwarzania”, która została 
złoŜona Burmistrzowi Miasta. 

2. "Ocena stanu i moŜliwości 
bezpiecznego uŜytkowania 
wyrobów zawierających 
azbest”, składana Powiatowe-
mu Inspektorowi Nadzoru 
Budowlanego. 
3. Aktualny dokument po-
twierdzający własność budyn-
ku/działki lub zgody właści-
ciela na realizację zadania,  
4. Dokument potwierdzający 
zgłoszenie realizacji zadania w 
Starostwie Powiatowym. 

 

 
5. Oświadczenie przedsiębiorcy usuwają-
cego azbest o prawidłowym wykonaniu 
prac oraz  o oczyszczeniu terenu z pyłu 
azbestowego z zachowaniem właściwych 
przepisów technicznych  i sanitarnych.  
 
Informacji udzielają pracownicy Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miasta Hajnówka – tel. 
(85) 682 20 14.  
 
W 2009 Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bia-
łymstoku wsparł w formie dotacji zadania 
z zakresu usuwania i unieszkodliwienia 
azbestu. Z pomocy skorzystało 18 gmin z 
woj. podlaskiego. Miasto Hajnówka 
unieszkodliwiło 26,72 t. Koszt zadania 
wyniósł 20.104,93 zł, z czego Fundusz 
dofinansował 11.504,00 zł. 
 

Marta Wilson-Trochimczyk
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XXXII SESJA RADY MIASTA HAJNÓWKA 

– 29 grudnia 2009 r. 
 

Podczas obrad przyjęto spra-
wozdanie z działalności Burmi-
strza Miasta Hajnówka w okresie 
11 listopada – 08 grudnia 2009 r. 
Komisja Rewizyjna Rady Miasta 
Hajnówka udzieliła informacji o 
przeprowadzonych kontrolach w 
Zespole Szkół Nr 2 i Przedszkolu 
Samorządowym Nr 1.  
Spółki gminy miejskiej przedsta-
wiły perspektywy rozwoju na 
lata 2010–2013. Radni podjęli  
uchwały w sprawach: 
• uchwalenia budŜetu miasta 
na 2010 r., 
• zmian w budŜecie miasta na 
2009 r., 
• ustalenia jednostkowej stawki 
dotacji przedmiotowej na 2010 r. 
dla Zakładu Komunikacji Miej-
skiej i zakładu budŜetowego 
„Park Wodny”,  
• Miejskiego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Proble-
mów  Alkoholowych  na  rok 
2010 r., 
• wspierania rozwoju sportu 
kwalifikowanego w  Hajnówce 
oraz stypendiów sportowych dla 
zawodników osiągających wyso-
kie wyniki sportowe w krajowym 

współzawodnictwie sporto-
wym lub międzynarodowym 
współzawodnictwie sporto-
wym, finansowanych ze środ-
ków budŜetu miasta Hajnówka,   
• zmian w statucie Miasta 
Hajnówka,  
• wyraŜenia zgody na udzie-
lenie bonifikaty od ceny sprze-
daŜy lokalu mieszkalnego i od 
pierwszej opłaty za oddanie w 
uŜytkowanie wieczyste ułam-
kowej części gruntu związane-
go z nabywaną własnością lo-
kalu mieszkalnego przez do-
tychczasowego najemcę,  
• planu pracy  Komisji Rewi-
zyjnej Rady Miasta Hajnówka 
na 2010 r., 
• przeprowadzenie kontroli 
w zakresie  okoliczności, za-
sadności i zgodności z prawem, 
przyznania Nagrody Burmi-
strza  Miasta Hajnówka z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej w 
październiku 2009 r., 
• powierzenia Burmistrzowi 
Miasta Hajnówka uprawnienia 
w zakresie ustalania wysokości 
cen i opłat za korzystanie  z 
pływalni miejskiej. 

Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów   i   Kanaliza-
cji sp. z o.o. w Hajnów-
ce w latach 2010–2013 
planuje modernizację stacji 
uzdatniania wody – etap II i 
modernizację oczyszczalni 
ścieków – etap I (z progra-
mu PO IiŚ) oraz zakup ma-
szyn i urządzeń (m.in. ka-
mera do inspekcji kanaliza-
cji). Rozbudowana zostanie 
sieć wodociągowa (ul. Wy-
dmuchowo, Białowieska, 
Letnia, Pogodna, Jutrzenki, 
Wiosenna, Łagodna, Mię-
dzytory, Gołębia, Jaskółcza, 
Miedziana, w rejonie Tar-
gowej, Pszeniczna, Wiatra-
kowa, śeromskiego, w re-
jonie zakładów Forte) i sieć  
kanalizacyjna  (ul. Łowcza–
Białowieska–Partyzancka, 
Stara Judzianka, Białowie-
ska, Poddolna, śeromskie-
go oraz Malinowa, Armii 
Krajowej, Wydmuchowo, 
Sokola, w rejonie ul. Wrzo-
sowej, Letnia, Jutrzenki, 
Wiosenna, Łagodna, Mię-
dzytory, Gołębia, Wilgi, 

Jaskółcza, Fabryka Chemicz-
na, Miedziana, Białostocka, 
RóŜana, Prosta, w rejonie ul. 
Targowej, Poryjewo, Uro-
dzajna, Pszeniczna, Wiatra-
kowa).  
W perspektywie rozwoju 
Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych sp. z o.o. jest 
równieŜ budowa pola skła-
dowego na odpady inertne 
dla Zakładu Zagospodaro-
wania Odpadów DubiaŜyn 
Zakład Pomocniczy ZZO 
Hajnówka, pozyskiwanie 
nowych terenów do odbioru 
odpadów komunalnych mię-
dzy miastami: Michałowo, 
Gródek, Mielnik, Siemiatycze, 
Bielsk Podlaski. W przysz-
łości zostanie wykonany 
projekt budowlany na rozbu-
dowę kwiaciarni przy ul. 
Parkowej. Inwestycje zostaną 
wykonane ze środ-ków 
własnych, EkoFunduszu i 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej.  

Emilia Rynkowska 
 

 

BUDśET MIASTA NA 2010 ROKU 
 

BudŜet Miasta  uchwalony  został  przez 
Radę  Miasta  Hajnówka  29  grudnia  
2009 r. Dochody zaplanowano na kwotę 
49.055.000zł, w tym dochody majątkowe 
w kwocie 8.648.313 zł.  
 
NajwaŜniejsze źródła dochodów  stano-
wią: 
• dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek organiza-
cyjnych nie posiadających osobowości 
prawnej  – 19.374.976 zł, z tego: 
1. podatek od nieruchomości – 8.200.000 zł, 
2. podatek od środków transportowych – 
250.000 zł, 
3. podatek rolny, leśny – 73.000 zł, 
4. podatki pobierane przez urzędy 
skarbowe (od spadków i darowizn, karta 
podatkowa, od czynności cywilno-
prawnych) – 394.000 zł, 
5. opłata za posiadanie psa, opłata targowa 
oraz opłata skarbowa  – 293.000 zł, 

6. wpływy z opłat za zezwolenie na 
sprzedaŜ   napojów  alkoholowych – 
360.000 zł, 
7. odsetki  od  nieterminowych wpłat  
oraz  odsetki  na  rachunkach   bankowych 
– 132.000 zł, 
8. udział w podatku dochodowym od 
osób prawnych – 322.000 zł, 
9. udział w podatku dochodowym od 
osób fizycznych – 9.291.000 zł 
10. rekompensata utraconych dochodów w 
podatkach i opłatach lokalnych – 59.976 zł. 
• subwencja oświatowa, wyrównawcza 
oraz równowaŜąca  – 12.532.870 zł, 
• dotacje celowe na zadania z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminie 
ustawami oraz na zadania własne, dotacje 
rozwojowe na realizację projektów –  
7.909.441 zł, 
• wpływy z opłat za zarząd, wieczyste 
uŜytkowanie nieruchomości oraz dochody 
z najmu i dzierŜawy –  330.000 zł 
• pozostałe wpływy – 259.400 zł  

• dochody majątkowe (środki pochodzące 
z EkoFunduszu, dotacje celowe z budŜetu 
państwa oraz wpływy z tytułu 
przekształcenia prawa uŜytkowania 
wieczystego w prawo własności i wpływy 
z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności) – 8.648.313 zł. 
Wydatki zaplanowano na kwotę 
53.598.400 zł. Najwięcej pieniędzy prze-
znaczonych zostało na szkoły, gimnazja i 
przedszkola,  pomoc społeczną, gospo-
darkę komunalną, a takŜe kulturę, sport i 
administrację.  Około 30 procent budŜetu  
przeznaczono na  inwestycje 
RóŜnica między dochodami a wydatkami 
wynosi 4.543.400 zł, stanowi to deficyt 
budŜetu, który pokryty zostanie przycho-
dami pochodzącymi z zaciągniętych kre-
dytów w roku budŜetowym. Wskaźnik 
zadłuŜenia miasta w  relacji do dochodów 
na koniec 2010 roku wynosić będzie 26%.  

Halina Nowik  
Pełna treść uchwały w sprawie  budŜetu na 2010 rok 

dostępna jest na www.bip.hajnowka.pl
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ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU 
 

Wraz z uchwałą budŜetową na 2010 rok przyjęto listę zadań 
zaplanowanych do realizacji w bieŜącym roku. Będą to mię-

dzy innymi inwestycje na przebu-
dowę ulic: Bagiennej, Jutrzenki, 
Kołasa, Krzywej, Letniej, Nałkow-
skiej, Pogodnej, Przytorowej, Sło-
mianej, Strzeleckiej, Targowej, 
Topolowej, Wiosennej, o łącznej 
wartości 4 924 800 zł. Dokumenta-
cja techniczna przebudowy ulic 
zostanie wykonana dla następują-

cych ulic: Chemiczna, Gołębia, Hibnera, Stara Rudzianka, Os. Fab. 
Chamiczna, Rakowieckiego c.d. na łączną kwotę 220 000 zł. Wśród 
planów inwestycyjnych jest takŜe wykonanie dokumentacji na 
termomodernizację budynku ZS Nr 3 i opracowanie dokumentacji 

projektowej przebudowy parku miejskiego. Kontynuowane będą pra-
ce przy budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Zaplanowa-
no budowę oświetlenia w ul. Celnej – II etap, budowę linii oświetlenia 
ulicznego na ul. Wiosennej i Kolejowej oraz modernizację oświetlenia 
na ulicach: 3 Maja, Piłsudskiego, Górna, Wrzosowa, Targowa, Biało-
stocka, Sportowa i Filipczuka.  
W planach jest równieŜ składanie wniosków o dofinansowanie ze 
źródeł zewnętrznych na budowę kompleksu hotelowo–
administracyjnego OSiR, rekultywację  składowiska odpadów na Po-
ryjewie,  zadaszenie widowni amfiteatru oraz modernizację Miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków.  
Łączna kwota przewidziana przez samorząd miasta na inwestycje  w  
tym roku  to 19 172 266 zł.  

Emilia Rynkowska

 
 

WaŜniejsze wydatki miasta w 2010 r. 
 
1. Oświata i wychowanie – na 
utrzymanie czterech szkół pod-
stawowych oraz trzech gimnazjów 
zaplanowano 11.127.450 zł, subwencji 
oświatowej  miasto  otrzymało  
9.379.180 zł, róŜnicę naleŜy pokryć ze 
środków własnych. Na prowadzenie 
czterech przedszkoli przeznaczono 
4.787.000 zł. 
2. Pomoc społeczna przeznaczona jest 
dla mieszkańców znajdujących się w 
trudnej sytuacji. Na terenie miasta 
zadania z zakresu pomocy społecznej 
realizuje Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Środki przeznaczono na: 
• świadczenia rodzinne, świadczenia 
z funduszu  alimentacyjnego – 
5.485.000 zł, 
• składki na ubezpieczenia zdro-
wotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej – 60.000 zł, 
• zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe  – 1.207.000 zł, 
• wypłatę dodatków mieszkanio-
wych – 1.350.000 zł, 
• zasiłki stałe – 593.000 zł, 
• funkcjonowanie ośrodka tzn. płace 
pracowników socjalnych, opiekunek 
usług specjalistycznych – 1.106.000 zł.  
Na pomoc społeczną przeznaczonych 
zostało 10.106.000 zł, z tego dotacja 
celowa w  kwocie 7.527.000 zł, pozosta-
ła kwota 2.579.000 zł to budŜet miasta. 
3. Na utrzymanie czystości w mieście, 
oświetlenie uliczne,  usuwanie skutków 
zimy, naprawę nawierzchni ulic 
gruntowych, utrzymanie zieleni oraz 
wydatki związane z zatrudnieniem 
osób do prac interwencyjnych i robót 
publicznych przeznaczono 2.915.500 zł. 
4. Na działanie i utrzymanie instytucji 
kultury zaplanowano 1.410.000 zł, w 

tym 610.000 zł na prowadzenie Miejskiej 
Biblioteki  Publicznej.   Kwota  
ta, poza utrzymaniem ciągłości 
codziennej pracy biblioteki, pozwoli 
wzbogacić   księgozbiór  o ksiąŜki o 
wartości o ok. 30 tys. zł i prowadzić 
spotkania autorskie. Kwotę 800.000 zł 
przeznaczono na działalność Haj-
nowskiego Domu Kultury, m.in. na stale 
zajęcia, warsztaty, spotkania dla 
wszystkich grup wiekowych, imprezy, 
koncerty i wystawy. 
5. Ośrodek Sportu i Rekreacji na 
funkcjonowanie i organizacje imprez 
sportowych  w  mieście   otrzymał  
502.000 zł. 
6. Na nowo wybudowany obiekt 
sportowy jakim jest park wodny 
przeznaczono z budŜetu 600.000 zł . 
7. Na świadczenie usług komunikacji 
miejskiej z budŜetu miasta przeznaczono 
940.000 zł. 
8. Na obsługę interesantów, rady,  
funkcjonowanie administracji oraz 
wydatki promocyjne zaplanowano kwotę 
3.441.645 zł. 
9. Z budŜetu miasta udzielana jest 
dotacja celowa  dla jednostek spoza 
sektora finansów publicznych na 
realizację zadań w zakresie kultury i 
sportu  w kwocie 639.700 zł. 
10. Działania z zakresu profilaktyki 
uzaleŜnień realizowane są według 
załoŜeń Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Kierowane są do dzieci, 
młodzieŜy i rodziców w ramach 
profilaktyki uprzedzającej a takŜe do 
osób uzaleŜnionych, współzaleŜnionych.  
Na ten cel  przeznaczono 360.000 zł. 
11. Na spłatę odsetek od zaciągniętych 
kredytów na budowę pływalni 
przeznaczono 550.000 zł. 

Halina Nowik 

AKCJA  ZIMOWA 
OdśnieŜanie dróg  

w mieście 
 
ULICE MIEJSKIE  
Podmiot odpowiedzialny – Przedsiębior-
stwo   Usług   Komunalnych w Hajnówce  
tel.  dyŜurny 509 037 300 
 
DROGI POWIATOWE  
– ul. Batorego, Dolna, Dziewiatowskiego, 
Górna, Lipowa, 11 Listopada, Poddolna, 
Prosta, Targowa, Warszawska, Wrzosowa. 
Podmiot odpowiedzialny Zarząd Dróg 
Powiatowych w Hajnówce 
tel. dyŜurny 85 683–20–01  
 
DROGI WOJEWÓDZKIE 
– ul. 3 Maja, Białostocka, Bielska Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 
Podmiot odpowiedzialny – Podlaski Za-
rząd Dróg Wojewódzkich 
tel. dyŜurny 501 395 770  
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UROCZYSTE OTWARCIE 
MłodzieŜowego Centrum Kariery i Punktu Pośrednictwa Pracy  

w Hajnówce
W dniu 21 stycznia 2010 r. w Hajnówce 
odbyło się uroczyste otwarcie nowo-
powstałych jednostek Ochotniczych 
Hufców Pracy, działających na rzecz 
kompleksowego wsparcia w procesie 
wejścia młodzieŜy na rynek pracy, tj. 
Punktu Pośrednictwa Pracy i Młodzie-
Ŝowego Centrum Kariery.  
Jednostki zostały utworzone w ramach 
projektu „OHP jako realizator usług ryn-
ku pracy” współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz w wyniku 
porozumienia zawartego pomiędzy Pod-
laską Wojewódzką Komendą OHP w Bia-
łymstoku, a Urzędem Miasta Hajnówka w 
zakresie wspólnych działań podejmowa-
nych na rzecz poprawy startu zawodowe-
go młodzieŜy w powiecie hajnowskim. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali 
(fot. od lewej) Zastępca Wojewódzkiego 
Komendanta OHP – Jerzy Sołdatow, W–ce 
Starosta Powiatu Hajnowskiego – Jerzy 
Sirak, Sekretarz Gminy  Hajnówka – Mi-
kołaj Kondraciuk oraz Zastępca Burmi-
strza Miasta Hajnówka – Bazyl Stepaniuk. 
Ponadto w uroczystości udział wzięli 
m.in.: Dyrektor Aresztu Śledczego w Haj-
nówce – ppłk Mirosław Dudar, Dyrektor 
PUP w Hajnówce – Irena Wróblewska, 
Dyrektor ZDZ w Hajnówce – Anna Zuba-
lewicz, Dyrektor ZGM w Hajnówce – 
Anatol Łapiński, Dyrektor MOPS w Haj-
nówce – Barbara Wasiluk, Kierownik 

PCPR w Hajnówce – Pa-
weł Szymaniuk, Prezes 
Hajnowskiego Stowarzy-
szenia Abstynentów  i 
Rodzin Klub Abstynen-
tów „Dąb” – Tadeusz 
Podgórski, dyrektorzy, 
pedagodzy i psycholodzy 
z lokalnych szkół gimna-
zjalnych i ponadgimna-
zjalnych, a takŜe przed-
stawiciele kadry OHP. 
Uroczystość rozpoczęli 
Zastępca Wojewódzkiego 
Komendanta Podlaskiej 
WK OHP w Białymstoku 
– Jerzy Sołdatow i  Dyrek-
tor Centrum Edukacji i Pracy MłodzieŜy w 
Białymstoku – Agnieszka Jankiewicz, którzy 
powitali gości, pogratulowali wspólnej inicja-
tywy na rzecz młodzieŜy i podziękowali za 
współpracę. Następnie krótko zabrali głos 
goście, tj.: Zastępca Burmistrza Miasta Haj-
nówka – Bazyl Stepaniuk, W–ce Starosta Po-
wiatu Hajnowskiego – Pan Jerzy Sirak, Dyrek-
tor MOPS w Hajnówce – Barbara Wasiluk, 
którzy podkreślili, Ŝe nowa inicjatywa w du-
Ŝym stopniu podniesie efektywność działań  
na rynku pracy w powiecie hajnowskim. 
Otwarcie nowych jednostek było doskonałą 
okazją do przedstawienia działalności OHP w 
woj. Podlaskim oraz  załoŜeń i głównych ce-
lów projektu „OHP jako realizator rynku pra-
cy”. Podczas spotkania prezentacje multime-

dialne  w wymienionym zakresie zostały 
przedstawione przez kadrę OHP, tj. Dyrek-
tor Operacyjną – ElŜbietę Dziemianiuk oraz 
doradcę zawodowego z MłodzieŜowego 
Centrum Kariery w Hajnówce – Agnieszkę 
Łobodzińską. Na inauguracji nowych jed-
nostek było miejsce na rozmowy pomiędzy 
zaproszonymi gośćmi na temat dalszej 
współpracy w celu podejmowania wspól-
nych działań na rzecz hajnowskiej młodzie-
Ŝy w zakresie wspierania jej na rynku pracy 
i w procesie edukacji. 
 

Agnieszka Łobodzińska  
Marzena Tichoniuk  

fot. Emilia Rynkowska 
 

* PPP i MCK mieści się przy ul. 11 Listopada 24.
 

 
 

DWA „ORLIKI”  
W HAJNÓWCE 

 
Hajnówka w 2010 roku stanie się bogatsza o 2 kompleksy bo-
isk w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.  
W odpowiedzi na III edycję narodowego programu budowy boisk 
pod nazwą „Moje Boisko – Orlik 2012” Gmina Miejska Hajnówka w 
listopadzie 2009 roku złoŜyła wniosek o dofinansowanie zadania. W 
dniu 28 grudnia 2009 roku na sesji Sejmiku Województwa Podla-
skiego podjęto uchwałę o przyznaniu dofinansowania na budowę 17 
„orlików”, w tym dla Miasta Hajnówka. 
Kompleks boisk sportowych będzie usytuowany przy Zespole Szkół 
nr 1 w  Hajnówce i zakłada budowę oświetlonego boiska piłkar-
skiego o nawierzchni z trawy syntetycznej o  wymiarach  30 m x  
62 m (pole do gry 26 m x 56 m), oświetlonego boiska wielofunkcyj-
nego o wymiarach umoŜliwiających dodatkowo grę w piłkę 

ręczną tj. 30 m x 50 m (pole do gry 20 m x 40 m) oraz adaptację 
pomieszczeń w istniejącym, wolnostojącym budynku, który bę-
dzie pełnił funkcję budynku sanitarno–szatniowego. Inwestycja 
pochłonie 1,342 mln zł z czego 333 tys. zł pochodzić będzie z bu-
dŜetu województwa podla-
skiego, 333 tys. zł z budŜetu 
państwa, 338,4 tys. zł z budŜetu 
Gminy Miejskiej Hajnówka 
oraz 338,4 tys. zł z budŜetu 
Powiatu Hajnowskiego. Precy-
zyjne koszty znane będą po 
rozstrzygnięciu przetargu. In-
westycja zostanie zrealizowana 
do końca 2010 roku. 
W ramach w/w programu Powiat Hajnowski wybuduje równieŜ 
podobny kompleks boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Hajnówce. 

Paweł Denisiuk
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DOWÓD OSOBISTY BEZ OPŁAT 
 

Od 1 stycznia 2010 roku została zniesiona opłata za wydawanie dowodów osobistych.   
Dotychczasowa opłata w kwocie 30 zł została zniesiona na mocy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. 
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 39, poz. 306).

 
 

 
 

 

KradzieŜ albo zagubienie dowodu osobi-
stego, prawa jazdy, paszportu, czy inne-
go dowodu toŜsamości, to bardzo pospo-
lity problem, mogący doprowadzić do 
szeregu trudnych do wyjaśnienia sytu-
acji z wykorzystaniem naszych danych 
do celów przestępczych. Aby dowiedzieć 
się więcej jak moŜna się przed tym chro-
nić, warto zajrzeć na stronę internetową 
www.dokumentyzastrzezone.pl. 
 
Co robić w przypadku utraty dokumentów? 
• Natychmiast zastrzec je w Systemie DZ 
(DOKUMENTY ZASTRZEśONE). 
• Powiadomić Policję (gdy utracono je w 
wyniku kradzieŜy). 
• Wyrobić nowy dokument. 

 

Gdzie i jak zastrzegać? 
W kaŜdej placówce swojego Banku. 
JeŜeli ktoś nie posiada rachunku bankowego, 
powinien udać się do Banku przyjmującego 
zastrzeŜenia takŜe od osób nie będących 

Klientami danego Banku (lista banków na 
stronie internetowej). 
NaleŜy upewnić się, czy przekazane dane 
trafią do Systemu DOKUMENTY ZA-
STRZEśONE (a nie jedynie do wewnętrzne-
go systemu informatycznego Banku). 
 

Jakie dokumenty naleŜy zastrzegać? 
NajwaŜniejsze z nich to: dowód osobisty, 
paszport, prawo jazdy, ksiąŜeczka wojskowa 
i marynarska, dowód rejestracyjny oraz kar-
ta płatnicza. 
 

Dlaczego naleŜy zastrzegać utracone do-
kumenty? 
Tygodniowo zastrzeganych jest nawet 4 tys. 
dokumentów, a liczba ta stale rośnie. Zagu-
bienie lub utrata któregokolwiek z doku-
mentów toŜsamości moŜe mieć przykre kon-
sekwencje dla prawowitego właściciela 
zwłaszcza, Ŝe sposobów na wykorzystanie 
cudzej toŜsamości jest wiele i wciąŜ pojawia-
ją się nowe. 
Dokumenty wykorzystywane są m.in. do: 
wyłudzenia poŜyczki, wynajęcia mieszkania 
lub pokoju hotelowego w celu kradzieŜy 

wyposaŜenia czy unikania opłat, kradzieŜy 
wypoŜyczonego samochodu i innych 
przedmiotów, zakładania fikcyjnych firm do 
wyłudzania kredytów, zwrotu podatków. 
 

Jak działa system? 
System DOKUMENTY ZASTRZEśONE 
chroni osoby, które utraciły swoje dokumen-
ty toŜsamości. Ogranicza moŜliwość ich 
późniejszego wykorzystania do celów prze-
stępczych popełnionych w imieniu i na 
szkodę osoby, która dokument utraciła. In-
formacje z jednego banku, poprzez System 
DZ, są błyskawicznie przekazywane do 
wszystkich banków i innych instytucji ko-
rzystających z Systemu. Oprócz wszystkich 
banków korzystają z niego takŜe operatorzy 
telefonii komórkowych, Poczta Polska i sze-
reg innych uczestników. Dokumenty mogą 
sprawdzać takŜe notariusze, hotele, wypo-
Ŝyczalnie czy agencje pośrednictwa wynaj-
mu nieruchomości. 

Emilia Rynkowska

 
 
 

          
       

DOBOWY ROZKŁAD DYśURÓW HAJNOWSKICH APTEK 
 

Godziny pracy Dobowy rozkład dyŜurów aptek Nazwa i adres apteki 
Pon.– Pt. Sobota Miesiąc Dzień 

luty 8, 9, 26, 27 Apteka CEFARM  
ul. 3 Maja 39, tel. 85/682 22 66 

 
7.30 – 21.00 

 
8.00 – 18.00 marzec 16, 17 

luty 10, 11, 28 Apteka VITA  
ul. Piłsudskiego 4, tel. 85/682 29 63  

 
7.30 – 18.00 

 
8.00 – 16.00 marzec 1, 18, 19 

luty 12, 13, 14, 15 Apteka OAK  
ul. 3 Maja 55 A, tel. 85/682 22 03  

 
8.00 – 18.00 

 
8.00 – 14 00 marzec 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23 

luty 16, 17 Apteka MELISA  
ul. Lipowa 53, tel. 85/684 50 36  

 
8.00 – 19.00 

 
8.00 – 15.30 marzec 6, 7, 24, 25 

luty 1, 18, 19 Apteka ALOES  
ul. 3 Maja 39, tel. 85/682 50 04  

 
8.00 – 18.30 

 
8.00 – 15.30 marzec 8, 9, 26, 27 

luty 2, 3, 20, 21 Apteka SALIX  
ul. Lipowa 190, tel. 85/684 25 52  

 
8.00 – 17.00 

 
8.00 – 15.00 marzec 10, 11, 28, 29 

luty 4, 5, 22, 23 Apteka T. ŁUKASZUK  
ul. Piłsudskiego 10, tel. 85/682 20 73  

 
7.30 – 19.00 

 
8.00 – 16.00 marzec 12, 13, 30, 31 

luty 6, 7, 24, 25 Apteka FAMILIJNA  
ul. Batorego 18, tel. 85/682 31 62  

 
9.00 – 21.00 

 
9.00 – 21.00 marzec 14, 15 

Apteka PRYWATNA  
ul. 3 Maja 32, tel. 85/682 56 99  

 
7.30 – 19.00 

 
7.30 – 16.30 
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ROMOWIE MIESZKAJĄ WŚRÓD NAS 
 
Urząd Miasta Hajnówka w porozumieniu z Zakładem 
Gospodarki Mieszkaniowej juŜ po raz drugi realizował 
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce. 
W poprzednim roku wykonano remonty lokali 
mieszkalnych rodzin romskich oraz zamontowano nowe 
urządzenia na trzech placach zabaw. 
W  bieŜącym roku  w  programie brało udział sześć rodzin 
romskich. W  zajmowanych  przez  nie lokalach 
remontowano kuchnie, łazienki  z  WC, wymieniano 
podłogi, sanitariaty. Prace remontowe sfinansowano ze 
środków Programu w wysokości 25.000 zł. 

ZGM 

 
 
      

 
 

Człowiek – najlepsza inwestycja 
 

Projekt Gminy Miejskiej Hajnówka pt. „Przedszkolak z tradycją” został zarekomendowany do dofinansowania z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddzia-
łanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich”.  
Celem projektu jest podtrzymanie i rozwijanie poczucia toŜsamości narodowej 60 dzieci w wieku przedszkolnym poprzez edukację 
międzykulturową przy równoczesnym rozwoju usług edukacyjnych. W ramach projektu, w okresie od lutego do maja 2010 r., realizo-
wane będą bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku 5–6 lat w Przedszkolu nr 1 w Hajnówce, ul. Jagiełły 7 oraz w Przedszkolu Nr 5 z Od-
działami śłobkowymi w Hajnówce, ul. Reja 2. 

      W ramach projektu prowadzone będą następujące rodzaje zajęć warsztatowych: spotkania z twórcami, spotkania taneczne, mali twór-
cy, spotkania rodzinne, wyjazdy edukacyjne. 
Wartość projektu to 49.990 zł. 
W roku szkolnym 2009/2010 wszystkie placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto, realizują zajęcia pozalek-
cyjne w ramach czterech projektów finansowanych ze środków UE. 

Projekt „Przedszkolak z tradycją” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Kierownik projektu 
Jolanta Stefaniuk 

 
 

 
REKLAMA 
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UROCZYSTE OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY 
 MIEJSKIEGO O ŚRODKA POMOCY 

 SPOŁECZNEJ  W HAJNÓWCE
22 stycznia 2010 r. dokonano uroczystego otwarcia nowej sie-
dziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 11 Li-
stopada 24.  
 

Po przedstawieniu historii  i 
działalności Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, Barbara 
Wasiluk  – dyrektor MOPS w Hajnówce podziękowała osobom, które 
pomogły w działaniach związanych ze zmianą siedziby. – „Nade 
wszystko chciałabym podziękować panu Burmistrzowi Anatolowi Ochry-
ciuk, iŜ podjął zasadniczą decyzję, Ŝe ruina po szpitalu płucnym ma się 
zmienić w nową siedzibę Ośrodka”. Podziękowania otrzymali równieŜ 
Halina Nowik –  skarbnik Urzędu Miasta, Jarosław Grygoruk – se-
kretarz, radni, Anatol Łapiński – dyrektor ZGM, jego pracownicy, 
podwykonawcy robót budowlanych, Eugeniusz Kalinowski z Powia-
towego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz pracownicy, klien-
ci i podopieczni ośrodka, którzy z pełną gotowością angaŜowali się 
do pomocy. 
„Mamy nowe warunki do pracy, spełnione standardy zatrudnienia, stąd teŜ 
naszym obecnym celem będzie pełnia realizacji pracy  socjalnej,  której  mot– 
tem będzie: DROGI KLIENCIE, CHCESZ ZJEŚĆ RYBKĘ, TO MY CI 
DAMY WĘDKĘ DO RĘKI, A RYBKĘ PROSZĘ ZŁOWIĆ SAMEMU”. – 
powiedziała na zakończenie dyrektor MOPS – Barbara Wasiluk. 
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Anatol Ochryciuk – Bur-
mistrz Miasta Hajnówka, ElŜbieta Rajewska–Nikonowicz – Dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Mikołaj 
Janowski – przedstawiciel Sejmiku Wojewódzkiego i Barbara Zdzi-
sława Wasiluk – Dyrektor MOPS w Hajnówce. 
Po wyświęceniu obiektu przybyli na uroczystość goście gratulowali 
właściwej działalności i nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Hajnówce. śyczyli miłej pracy, pogody ducha, i by 
moŜliwie najmniej ludzi zaznało biedę. Na ręce Barbary Wasiluk 
zostały złoŜone prezenty. Burmistrz Miasta Hajnówka podarował 
zestaw komputerowy. Na zakończenie uroczystości wszyscy mogli 
obejrzeć wyremontowane pomieszczenia. 

Emilia Rynkowska

 
 

II LO Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO  
W HAJNÓWCE NA 65 MIEJSCU WŚRÓD 384 SZKÓŁ  

PONADGIMNAZJALNYCH 
 

Które licea i technika są najlepsze 
w Polsce? Odpowiedź na to pytanie 
padła 14 stycznia 2010 r. dzięki Ogól-
nopolskiemu Rankingowi Szkół Po-
nadgimnazjalnych 2010  przygotowa-
nemu  wspólnie  przez  miesięcznik  
Perspektywy oraz dziennik Rzeczpospoli-
ta.  
Tak jak co roku, organizatorzy zebrali i 
starannie zweryfikowali dane z komi-
tetów głównych 35 olimpiad akredy-
towanych przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Wyniki  zweryfikowała i 
zatwierdziła Kapituła pod przewodnic-

twem prof. Tomasza Boreckiego, byłe-
go rektora SGGW, dyrektora Instytutu 
Problemów Współczesnej Cywilizacji. 
W jej skład weszli przewodniczący 
komitetów głównych olimpiad. 
Uroczyste ogłoszenie rankingu zbiegło 
się z opublikowaniem Informatora 
Gimnazjalisty LICEA i TECHNIKA 
2010. Przewodnik dla wszystkich gim-
nazjalistów moŜna znaleźć na –  
www.licea.perspektywy.pl   

                                                                                 
Emilia Rynkowska
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KALENDARZ  IMPREZ NA LUTY / MARZEC 
 

  
IMPREZA 

 

 
DATA 

 
MIEJSCE / ORGANIZATOR 

Bajka w kinie „Renifer Niko ratuje święta” 6–7 lutego 

Film na Dzień Kobiet „Ciacho” 6–8 marca 

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoru-
skiej w Hajnówce 

„Bal Charytatywny Św. Walentego” 13 lutego HDK /Akcja Katolicka  

IM
P

R
E

Z
Y

 
A

R
T

Y
-

S
T

Y
C

Z
N

E
 

Wieczór Poetycki  – ogłoszenie wyników Międzynarodowego Kon-
kursu Poezji Religijnej 

21 marca Hajnowski Dom Kultury 

MłodzieŜowa Feryjna Liga Piłki Siatkowej do 7 lutego LO z DAJN / OSiR 
„Czas na lodowisko"    Amfiteatr / OSiR 
Mistrzostwa  Powiatu  DruŜyn w Halowej Piłce NoŜnej 13 lutego Zespół Szkół Nr 3 
Turniej siatkówki chłopców i dziewcząt hajnowskich szkół luty 
Turniej Halowej Piłki NoŜnej Dziewcząt z okazji 8 marca 6 marca 
Turniej piłki siatkowej zakładów pracy 20 marca 

Organizator: Ośrodek Sportu i Rekre-
acji 
 

Turniej Tenisa Stołowego luty Organizator: Prawosławna Organiza-
cja Sportowa – ks. M. Jurczuka 

Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych Miasta Hajnówki w 
mini–piłce noŜnej 

13 marca 

VII Edycja Konkursu Skoku WzwyŜ dla uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów z terenu Miasta Hajnówki 

19 marca 

Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy „Szóstka” /Zespół 
Szkół Nr 3 

S
P

O
R

T
 

Rozgrywki międzyszkolne w palanta – uczniowie klas IV–VI szkół 
podstawowych z Hajnówki 

II połowa 
 marca 

Szkoła Podstawowa Nr 3 

Wykład „Prawo rodzinne i testamentowe” 10 lutego Hajnowski Dom Kultury / Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku 

Spotkanie z Aleksandrem Samolukiem, Krzysztofem Skolimowskim i 
Adamem Stańczukiem, którzy odbyli 70 dniową motocyklową eska-
padę na Syberię 

 Restauracja Leśny Dworek / 
Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki 

Wykład „Rok astronomii”  HDK /  Uniwersytet Trzeciego Wieku 

W
Y

K
Ł

A
D

Y
, S

P
O

-
T

K
A

N
IA

 

Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski – trzy wykłady dla 
uczniów gimnazjów – przeprowadzone przez historyka z IPN w Bia-
łymstoku 

22 marca Miejska Biblioteka Publiczna 

Międzyszkolny Turniej „Odpowiednie dać rzeczy słowo” (objęty Ho-
norowym Patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka (adresowany do 
uczniów gimnazjów) 

luty – 
marzec 

Zespół Szkół Nr 1  

„55 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski” – eliminacje powiatowe z 
udziałem szkół średnich 

18 marca 

„Baje, bajki, bajeczki” – XXIII Mały Konkurs Recytatorski z udziałem 
uczniów szkół podstawowych 

25 marca 

Hajnowski Dom Kultury 
 

Międzynarodowy Konkurs Poezji Religijnej – eliminacje międzypo-
wiatowe 

10 i 17 
 marca  

Hajnowski Dom Kultury / Akcja Ka-
tolicka  

T
U

R
N

IE
JE

,  
K

O
N

K
U

R
S

Y
 

Międzyszkolny Turniej Ekologiczny – objęty Honorowym Patronatem 
Burmistrza Miasta Hajnówka (adresowany do uczniów szkół podsta-
wowych) 

marzec – 
kwiecień 

Zespół Szkół Nr 1 

WYSTAWA „Igłą malowane” – otwarcie wystawy „Haft i koronka”  26 marca Hajnowski Dom Kultury 

 
REKLAMA 

  
Hajnówka 

ul. 3 Maja 59  
kom. + 48 604 570 979 

 
 
 
 

 
 

Gabinet specjalizuje się w leczeniu nieoperacyjnym Ŝylaków kończyn dolnych metodą skleroterapii piankowej Tessariego pod kontrolą USG Color Doppler.  
Udziela równieŜ konsultacji chirurgicznych, kwalifikuje do zabiegów chirurgicznych oraz usuwa zmiany skórne z niezbędną histopatologią /diatermia/. 
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DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

– „Startuj w biznesie” 
 
Podlaska Fundacja Rozwoju Regio-
nalnego wraz z Uniwersytetem w Bia-
łymstoku rozpocznie w marcu 2010 r. 
realizację projektu „Startuj w bizne-
sie” w ramach Działania 6.2 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 Celem projektu jest podniesienie wiedzy 
w zakresie przedsiębiorczości mieszkań-
ców województwa podlaskiego oraz po-
moc w uruchomieniu 60 nowych przed-
siębiorstw, a tym samym wsparcie samo-
zatrudnienia.  

Do udziału w projekcie zapraszane są 
osoby pełnoletnie z województwa podla-
skiego, mające pomysł na własną działal-
ność gospodarczą, potrzebujące wsparcia 
zarówno szkoleniowego, jak i finansowe-
go.  

Rekrutacja do projektu odbędzie się na 
przełomie marca i kwietnia.  
Dla uczestników projektu oferowane jest 
doradztwo: warsztaty interpersonalne z 
elementami przedsiębiorczości (w tym 
efektywna komunikacja, zdobywanie in-
formacji, rozwiązywanie konfliktów, aser-
tywność itd.), warsztaty prowadzenia 
działalności gospodarczej (biznes plan, 
podatki pośrednie i bezpośrednie, kadry, 
prowadzenie księgi przychodów i roz-
chodów, obsługa klienta, technologie ICT 
itd.), sesje mentoringowe. Przewiduje się 
takŜe wsparcie finansowe w formie bez-
zwrotnej pomocy finansowej na rozpoczę-

cie działalności gospodarczej dla 60 Benefi-
cjentów Ostatecznych:  
1.  jednorazowa dotacja inwestycyjna dla 60 

osób wyłonionych po ocenie biznes 
planów sporządzonych po przebyciu 
warsztatów szkoleniowych z tego 
zakresu, w wysokości do 40.000 zł brutto  

2.  podstawowe wsparcie pomostowe dla 60 
Beneficjentów Ostatecznych, którzy 
zarejestrują działalność gospodarczą, po 
1250 zł brutto przez okres 6 miesięcy  

3.  przedłuŜone wsparcie pomostowe dla 12 
Beneficjentów Ostatecznych, którzy 
załoŜyli działalność gospodarczą i wykaŜą 
potrzebę dalszego wsparcia w celu 
utrzymania  płynności  finansowej,  po 
1250 zł brutto przez okres kolejnych 6 
miesięcy.  

Wsparcie pomostowe moŜe być przezna-
czone na składki na ubezpieczenia społecz-
ne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusze 
poza ubezpieczeniowe oraz pozostałe kosz-
ty związane z prowadzoną działalnością 
(reklama, obsługa księgowa, zatrudnienie 
pracownika itp.)  
W projekcie mogą wziąć udział osoby fi-
zyczne chcące podjąć samozatrudnienie w 
obszarach niezwiązanych z produkcją ro-
ślinną i/lub zwierzęcą, spełniające następu-
jące warunki: pełnoletniość, posiadanie 
pełnej zdolności prawnej i pełnej zdolności 
do czynności prawnych i zameldowanie w 
woj. podl.  

Z moŜliwości wsparcia w ramach projektu 
wykluczone są osoby, które:  
• prowadzą działalność gospodarczą jako 

właściciel/współwłaściciel (w chwili apli-
kowania do projektu),  

• prowadziły działalność gospodarczą jako 
właściciel/współwłaściciel po 1 marca 
2009r.  

• pozostają w stosunku pracy lub innym 
(umowa cywilno–prawna) z beneficjen-
tem, Partnerem lub wykonawcą 
(podmiotem świadczącym wszelkie usługi 
w ramach realizowanego projektu)  

• uczestniczą w więcej niŜ jednym 
projekcie, o podobnych formach wsparcia, 
w tym samym czasie.  

 
UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST 

BEZPŁATNE 
 
Szczegółowe informacje:  
Alicja Orzechowska  
e–mail: orzechowska@pfrr.pl 
 
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego  
ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18, 
17 – 200 Hajnówka 
Tel.: 85 682 51 87 
Fax: 85 682 51 87 
www: www.pfrr.pl

 
 
 
 

Projekt „Startuj w biznesie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY  
NOCNEGO PŁUKANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji Sp. z. o.o. w Hajnówce informu-
je odbiorców wody miejskiej miasta 
Hajnówki oraz wsi: Dubiny, Lipiny, 
Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo, 
Poryjewo o planowanych nocnych 
płukaniach sieci wodociągowej w roku 
2010. 
Płukania nocne sieci wodociągowej będą 
się odbywały w pierwszy poniedziałek, 

kaŜdego nadchodzącego miesiąca, w go-
dzinach od 22.30 do 4.30, z wyjątkiem 
stycznia, kwietnia, maja i listopada ze 
względu na przypadające święta. 
 
TERMINY PŁUKANIA SIECI: 11 stycz-
nia, 01 lutego, 01 marca, 12 kwietnia, 10 
maja, 07 czerwca, 05 lipca, 02 sierpnia, 06 
września, 04 października, 08 listopada, 
06 grudnia.         

Informacje o płukaniach sieci zamieszczone 
są:  na stronie internetowej PWiK Sp. z o.o., 
TVK, na tablicach osiedlowych, tablicy 
Urzędu Miasta, w Gazecie Hajnowskiej, 
przekazane sołtysom wymienionych wsi. Za 
uciąŜliwości i niedogodności związane z 
płukaniem sieci wodociągowej wszystkich 
odbiorców wody przepraszamy. 

Prezes  
PWiK Spółka z. o.o. w Hajnówce  
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
 

Dzięki Waszemu wsparciu zebrano dokładnie 
24 624,57 zł dla dzieci z chorobami onkologicz-
nymi. 
W tym roku wolontariusze Hajnowskiego Sztabu 
WOŚP zbierali datki w trzech miastach: w Hajnówce 
(61 osób),  Michałowie (10 osób), Bielsku Podlaskim (9 
osób) oraz w gminach: Czeremcha, Dubicze Cerkiew-
ne, Kleszczele i Narewka.  

 
 

W Hajnówce uzbierano około 10 tysięcy zł. Najwięcej q 
puszkach miały: Magda Dudar – 534,38 zł, Małgorzata 
Iwaniuk – 478,36 zł i Małgorzata Kurel – 432,80 zł. W tym 
roku dołączyła do nas młodzieŜ z MłodzieŜowej DruŜyny 
PoŜarniczej przy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Hajnówce, 
która łącznie zebrała około 2 617 zł.  Najmłodszą wolonta-
riuszką była Marysia Tichoniuk, która z uśmiechem na 
twarzy uzbierała 190,80 zł. 

 Jolanta Antowska 
fot. Tichoniuk 

                
 

III PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZEGO  
SPORTOWCA I TRENERA ZIEMI HAJNOWSKIEJ 

23 stycznia odbyło się uroczyste wręcze-
nie statuetek i ogłoszenie wyników III 
Plebiscytu na Najpopularniejszego Spor-
towca i Trenera Ziemi Hajnowskiej.  
Organizatorem i inicjatorem plebiscytu jest 
Burmistrz Miasta Hajnówka oraz Gazeta 
Hajnowska i oficjalna witryna Urzędu Mia-
sta www.hajnowka.pl.  
Głównym celem jest wyłonienie najpopular-
niejszych sportowców i trenerów na terenie 
ziemi hajnowskiej w sześciu kategoriach w 

2009 roku. Kandydatów zgłaszały kluby, 
stowarzyszenia sportowe i szkoły. Wyłonie-
nia laureatów dokonała kapituła plebiscytu. 
Do plebiscytu zostało nominowanych 56 
osób. 
Odczytania wyników i wręczenia statuetek 
w poszczególnych kategoriach dokonali 

Mirosław Chilimoniuk – dyrektor Parku 
Wodnego w Hajnówce, Anatol Łapiński – 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej, Mieczysława Bogdanowicz – Prezes 
Zarządu PSS w Hajnówce, Jarosław Kot – 
prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych, Leonard Kulwanowski – przewodni-
czący Rady Miasta Hajnówka, Walenty Wa-
siluk – prezes firmy „Parkiet” i Emilia Ryn-
kowska – redaktor Gazety Hajnowskiej i 
www.hajnowka.pl.  

 
WYNIKI: 

Kategoria SZKOŁY PODSTA-
WOWE: I miejsce – Sośniuk Wikto-
ria, II miejsce – Gromotowicz Nata-
lia, III miejsce – Martynowicz Mag-
dalena  
Kategoria SZKOŁY GIMNA-
ZJALNE: I miejsce – Maglewski 
Hubert, II miejsce – Wierszko Iza-
bela, III miejsce – Pleskowicz Łu-
kasz  
Kategoria SZKOŁY PONAD-
GIMNAZJALNE: I miejsce – Wojt-

kowski Wojciech, II miejsce – Korniluk Ar-
kadiusz, III miejsce - Gabiec Wojciech  
Kategoria SENIOR AMATOR: I miejsce – 
Pleskowicz Andrzej, II miejsce – Radzymin 
Andrzej, III miejsce – Skiepko Andrzej  

Kategoria SENIOR ZRZESZONY: I miejsce 
– Wójcik Sebastian, II miejsce – Tumiel Ar-
tur, III miejsce - Staniewski Łukasz  
Kategoria TRENER: I miejsce – Blomberg 
Paweł, II miejsce – Ostapczuk Jakub, III 
miejsce – Terebun Edward  
Po raz pierwszy kapituła postanowiła 
przyznać NAGRODĘ MEDIÓW. Otrzymała 
ją Natalia Gromotowicz, która w głosowaniu 
internautów uzyskała największą ilość 
głosów (3122 głosy).  
Aby umilić czas publiczności, na scenie wy-
stąpiła Orkiestra Dęta pod kierunkiem Józefa 
Korkusa,  zespół „Trojka” z Hajnowskiego 
Domu Kultury i Kabaret „Widelec” z Białe-
gostoku. 

Emilia Rynkowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SZUKAM DOMU      
                           Nazywam się SMYK, mam 2 lata 
                      Jestem przyjaźnie nastawiony do ludzi,  
                znaleziono mnie na terenie  miasta Hajnówka. 

                       
          Więcej informacji w Schronisku „Ciapek”  tel. 516 107 162. 

      
Dzięki pozyskaniu sponsora przez Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt 

„CIAPEK” mieszkańcy Miasta mogą bezpłatnie dokonywać  
sterylizacji i kastracji swoich psiaków. 

Liczba zabiegów ograniczona. Więcej informacji pod nr tel. 516 107 162. 
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OWOCE I WARZYWA 
W HAJNOWSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

540 najmłodszych uczniów hajnowskich 
szkół otrzyma w II semestrze cenne wi-
taminy.  

Program „Owoce w szkole” skierowany 
jest do uczniów klas I–III szkół podstawo-
wych. Celem programu jest  długotermino-
wa zmiana nawyków Ŝywieniowych dzieci i 
młodzieŜy przez zwiększenie udziału owo-
ców i warzyw w ich codziennej diecie oraz 
propagowanie zdrowego odŜywiania. Jest 
to ogólnopolski program dofinansowany ze 
środków UE, którego budŜet wynosi blisko 
12,3 mln euro, a udział Unii Europejskiej to 
ponad 9,2 mln euro. 

Zgłoszenia do programu przyjmował 
Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego  
w Białymstoku. Warunkiem realizacji było 
podpisanie umowy z dostawcą produktów. 
Na terenie woj. podlaskiego owoce i wa-
rzywa dostarcza trzy firmy, w tym jedna z  
Hajnówki.  
– „W pierwszym semestrze rozwieźliśmy 2896 
porcji dziennie do 31 szkół. Wszystko przebiegło 
sprawnie. Szkoły i dzieci – zadowolone, a owoce 
były chętnie spoŜywane. Dostarczaliśmy je do 
szkół w Hajnówce, Siemiatyczach i w Białym-
stoku. W pierwszym semestrze tylko ok. 33% 
dzieci w Polsce dostało witaminowe porcje, co 
było związane z tym, Ŝe nie do końca była  roz-
wiązana sprawa z płatnością. Wiadomo, ile 
otrzymamy pieniędzy, ale z bardzo przesuniętym 
terminem płatności”. – mówi Mirosław Po-
pow – właściciel PHU „Mango”. 

Czynnikiem, który odstraszył hurtow-
ników, jest długi termin płatności. Pierwsze 

porcje zostały rozwiezione w październi-
ku, a płatność będzie w kwietniu. Do-
stawca przez kilka miesię-
cy musi inwestować w 
towar i paliwo. Przez ten 
czas musi opłacać kilku 
dodatkowych pracowni-
ków. Jest to zamroŜenie 
duŜej gotówki na długi 
okres.  
– „śeby  podołać zadaniu, w 
pierwszym semestrze zostały zatrudnione 4 
osoby, w niedługim czasie pracę otrzyma jesz-
cze trzech pracowników. Jest to przede wszyst-
kim praca nocna. Wszystko musi być pokrojo-
ne, świeŜo zapakowane, by z rana mogło być 
rozwiezione do szkół.  Wybór owoców i ich 
gramatura zostały narzucone odgórnie”. – 
mówi Mirosław Popow. Wytypowano 
następujące produkty, które są dostarcza-
ne bezpłatnie dzieciom: jabłka, gruszki, 
marchew, rzodkiewka, papryka słodka, 
ogórek, soki owocowe, warzywne oraz 
owocowo-warzywne. Aby dostawcy mo-
gli spełnić warunki uczestniczyli w od-
powiednim szkoleniu.  

Na przyszły semestr dostawca z Haj-
nówki podpisał więcej umów. – „Podwoiła 
się liczba szkół. Będzie to prawie 9 tys. porcji 
dziennie, czyli 3 razy więcej niŜ w chwili obec-
nej”.– podlicza właściciel „Mango”. Wia-
domość o rzetelnym rozwoŜeniu cennych 
witamin rozniosła się równieŜ w szkołach, 
które w poprzednim semestrze nie znala-
zły dostawcy. Porcje z owocami będą wo-

Ŝone przy okazji dostarczania towaru do sto-
łówek i hoteli w powiecie hajnowskim, sie-

miatyckim i białostockim, w związ-
ku z czym podpisanie umowy było 
opłacalne.  
A co o programie myślą dyrektorzy 
szkół, uczniowie i ich rodzice? 
Mirosława Fedoruk – Dyrektor Ze-
społu Szkół Nr 1 chwali projekt – 
„Owoce i warzywa w szkole są potrzeb-
ne. Dzieci czekają kaŜdego dnia, kiedy 

koszyczki z owocami dotrą do poszczególnych klas. 
Akcja przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. 
Nie sądziłam, Ŝe najmłodsi uczniowie będą tak 
długo tym zachwyceni. Myślałam, Ŝe tylko na 
początku będzie to coś fajnego, bo nowego. Na 
drugi semestr oczywiście złoŜyliśmy wniosek. Po 
jego akceptacji podpisaliśmy umowę z dostawcą. 
– „Przeszliśmy szczegółową kontrolę Agencji jeśli 
chodzi o zestawy. Ze strony dzieci i rodziców nie 
słyszałam Ŝadnych skarg dotyczących jakości. 
KaŜdy ma swoje ulubione produkty, być moŜe w  
tym zakresie dostawca nie dogodzi wszystkim.(…) 
Sytuacja materialna dzieci jest róŜna. Dla wielu 
owoc, czy szklanka mleka w szkole stanowią 
posiłek”. – Irena Kułaczewska – Dyrektor Ze-
społu Szkół Nr 3 
 
Rodzice równieŜ chwalą projekt. Cieszą się, Ŝe 
ich pociechy zamiast chipsów, czy batonów 
chętnie jedzą jabłko i marchewkę.  
Jest to juŜ drugi program zdrowego Ŝywienia 
realizowany w szkołach podstawowych. 
Uczniowie korzystają juŜ z programu 
„Szklanka mleka”. 

Emilia Rynkowska
 

ELIMINACJE REJONOWE XVII OGÓLNOPOLSKIEGO  
FESTIWALU PIOSENKA BIAŁORUSKA 2010

24 styczeń 2010 r. w Hajnowskim Domu 
Kultury odbyły się eliminacje rejonowe 
XVII Ogólnopolskiego Festiwalu „Pio-
senka Białoruska 2010”.  
Pomimo mroźnego dnia, cała sala wypełniła 
się słuchaczami. W pierwszych rzędach za-
siedli:  Burmistrz Miasta Hajnówka – Anatol 
Ochryciuk, Zastępca Burmistrza – Bazyl 
Stepaniuk,  Starosta Powiatu Hajnowskiego 
– Włodzimierz Pietro-
czuk, Wicestarosta –  
Jerzy Sirak,  Wójt gminy 
Hajnówka – Olga Rygo-
rowicz, komendant Stra-
Ŝy Granicznej w Narew-
ce – Marek Dziubonos 
oraz duchowni, radni 
powiatu hajnowskiego i 
miasta Hajnówka. Na widowni nie zabrakło 
tego wieczoru waŜnych osobistości. Przybył 
Poseł Jarosław Matwiejuk,  przedstawiciel 
Sejmiku Województwa Podlaskiego – Miko-

łaj Janowski, Konsul Konsulatu Republiki 
Białoruś w Białymstoku – Natalia Bocianow-
ska, Wicedyrektor Oddziału Kultury w Pru-
Ŝanach – Tatiana Radionczyk oraz współor-
ganizatorzy z Zarządu Głównego Białoru-
skiego Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego w Białymstoku – Jan Syczew-
ski i Walentyna Łaskiewicz. 
Uczestnikom eliminacji przysłuchiwała się 

komisja w składzie: Mirosława 
Tichoniuk, GraŜyna Wołkowy-
ska i Andrzej Tokajuk. Ku 
uciesze przewodniczącego 
komisji, Andrzeja Tokajuka,  na 
scenie dominowała współcze-
sna piosenka białoruska. – „Jak 
co roku poziom prezentacji jest 
wysoki, a momentami nawet bar-
dzo. Ja szczególnie z duŜą przy-

jemnością  słuchałem wykonawców śpiewających 
współczesne piosenki, zwłaszcza wykonane przez 
młodzieŜ. Myślę, Ŝe to jest bardzo silna strona 

Hajnówki. Świetne piosenki, opracowania i aran-
Ŝacje. I przede wszystkim doskonałe głosy”. Haj-
nowianie zajęli czołowe miejsca. Miejsca I 
otrzymali: Chór „Echo Puszczy” z Hajnówki 
(przyg. A. Niegierewicz) – w kat. piosenka 
współczesna – chóry; Zespół „Zniczka” z LO 
z DNJB (przyg. B. Lewczuk) –  w kat. pio-
senka współczesna –  zespoły estradowe; 
Daria Markiewicz z LO z DNJB (przyg. B. 
Lewczuk) – w  kat. piosenka współczesna – 
soliści, Renata Tuszyńska z LO z DNJB w 
Hajnówce (przyg. B. Lewczuk) – piosenka 
współczesna – soliści. Miejsce II  otrzymała 
Marta Adamiuk ze SPE – (przyg. M. Gredel)  
– piosenka współczesna – soliści i Ŝeńska 
grupa „Echo Puszczy”– w kat.  zespoły wo-
kalne. 
Oczekiwanie na wyniki eliminacji umilił 
zespół „DEKADA BAND” z Bielska Podla-
skiego. 

Emilia Rynkowska 
fot. na str. 18 
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KOLĘDA W HAJNÓWCE 
Święta BoŜego Narodzenia to okres radosny. W Hajnówce niejednokrotnie rozbrzmiewała kolęda. 

 
 
Koncert kolęd w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym  
w Hajnówce – 27 grudnia 2009 r. 
 
Chór Kameralny Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej przy Parafii PodwyŜszenia KrzyŜa 
Św. w Hajnówce zaśpiewał piękne kolędy dla mieszkańców i pracowników Zakładu 
Pielęgnacyjno–Opiekuńczego. 
 

 
 
 
Koncert Kolęd – zorganizowany przez Akcję Katolicką i 
Hajnowski Dom Kultury – 27 grudnia 2009 r. 
 
– „PrzeŜywamy okres BoŜego Narodzenia. Czas pełen radości, spokoju, rodzinnej atmosfery. 
Na te kilka grudniowych dni zapominamy o troskach i niepokojach dnia codziennego. W 
niepamięć odchodzą wszystkie waśnie i spory. Cieszymy się obecnością bliskich (...) a w 
sercach gości radość, a na twarzach widać blask zapalonych świec. Świętujemy BoŜe 
Narodzenia, przyjście Chrystusa na świat (...), aby zbawić wszystkich ludzi.” – tymi 
słowami przywitała zebranych przedstawicielka Katolickiego Stowarzyszenia 
MłodzieŜy – Katarzyna Mieczyńska.  
 
Na scenie Hajnowskiego Domu Kultury wystąpili uczniowie ZS Nr 2 w Hajnówce, 
którzy pod opieką Barbary Sosnowskiej i Anny Wawreszyk przygotowali jasełka. 
Piękne kolędy wykonali chórzyści Chóru Kameralnego Fundacji Muzyki Kameralnej i 
Organowej przy Parafii PodwyŜszenia KrzyŜa Św. w Hajnówce, uczniowie z LO – 
Zespół „Tutti Cantare” pod dyrygenturą Małgorzaty Mróz, uczestnicy Studia 
Piosenki Hajnowskiego Domu Kultury, pod kierunkiem Marty Gredel, Marlena 
Biegluk przy akompaniamencie Karola Kacprzaka oraz Męski Zespół z Parafii św. 
Cyryla i Metodego, zespół muzyczno–wokalny Bolesława Gwoździka. Niewątpliwie, 
wielką atrakcją był występ najmłodszych uczestników z Przedszkola Samorządowego 
Nr 1. 
 
 
 
 
 

 
Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną – przesłuchania  
– 14 i 15 stycznia 2010 r. 
 
Komisja w składzie: Ks. Mikołaj Białomyzy, Mirosława Maciuka i Marta Gredel 
przesłuchała czterdzieści zespołów. Na scenie Hajnowskiego Domu Kultury wystąpiło 
ponad 800 uczestników z przedszkoli, szkół, parafii i innych organizacji młodzieŜowych z 

Hajnówki, powiatu hajnowskiego i bielskiego oraz z Białorusi. Jury przyznało nagrody i 
wyróŜnienia w pięciu kategoriach. PoniŜej wyniki hajnowskich kolędników: 
Grupy dziecięce – Przedszkola: I miejsce „Gwiazdeczki” Przedszkole Nr 5; III miejsce ex 
aequo „Dzwoneczki” Przedszkole Nr 3  i „Perełki” Przedszkole Nr 2; WyróŜnienie Grupa 
kolędnicza „ŚnieŜynka” z Przedszkola Nr 1.  
Szkoły Podstawowe: III miejsce Chór szkolny z Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Hajnówce. 
MłodzieŜowe Grupy Kolędnicze (gimnazja i licea): I miejsce Zespół "Zniczka" Zespołu 
Szkół z DNJB (LO); II miejsce Zespół „Tutti Cantare” z I LO im. M. Curie–Skłodowskiej. 
Chóry Parafialne: I miejsce Chór „Woskliknowienije” Parafii Prawosławnej Św. Jana 
Chrzciciela; II miejsce Chór Parafii Św. Dymitra; WyróŜnienie MłodzieŜowy Chór Soboru 
Św. Trójcy. Finaliści wystąpili podczas  koncertu  galowego, który odbył się 16 stycznia 
2010 roku. 
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Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną – koncert galowy – 16 stycznia 2010 r. 
 
Na wstępie ks. Paweł Sterlingow powitał przybyłych gości – Anatola 
Ochryciuka – Burmistrza Miasta Hajnówka, Włodzimierza Pietroczuka – 
Starostę Powiatu Hajnowskiego, duchowieństwo, dyrektorów szkół, 
przedszkoli i placówek oświatowych w Hajnówce, powiecie hajnowskim 
i bielskim,  wiernych i oczywiście uczestników. 
Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy generał brygady Arcybiskup Mi-
ron Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego podziękował wszyst-
kim wykonawcom, pedagogom i dyrygentom, sponsorom, władzom 
samorządowym, dyrektorowi i pracownikom HDK oraz organizatorom 
za piękny koncert. – „(…)Wszyscy śpiewali od serca z radości, miłości dla 
stwórcy, który narodził się dla zbawienia ludzkości. KaŜda jedna kolęda wy-
chwalała Chrystusa ukazując nam drogę do Betlejem, do miejsca, gdzie w 
skromnej pieczarze przyszedł na świat największy – Zbawiciel i Odkupiciel.”  
 
 
 

Ekumeniczny Koncert Kolęd – 17 stycznia 2010 r. 
 
W sali kolumnowej HDK odbył się koncert kolęd katolickich i prawosławnych. Na 
scenie wystąpili: MłodzieŜowy Chór Soboru Św. Trójcy w Hajnówce pod kierunkiem 
ks. Marka Maciuka, Zespół „Dzwonki” z Hajnowskiego Domu Kultury pod 
kierunkiem Wiery Masajło, „Perełki” z Przedszkola nr 2 w Hajnówce pod 
kierunkiem ElŜbiety Stasiukiewicz i Eugenii Kazimiruk, „Gwiazdeczki” z 
Przedszkola Nr 5 w Hajnówce pod kierunkiem Anieli Kot, Zespół „Tutti Cantare” z I 
LO im. M. Skłodowskiej–Curie w Hajnówce pod kierunkiem Małgorzaty Mróz, 
Studio Piosenki Estradowej z Hajnowskiego Domu Kultury pod kierunkiem Marty 
Gredel, Zespół „Niezabudki” z Kuraszewa, Zespół „CzyŜowianie” z CzyŜ, Chór 
Kameralny z Kościoła PodwyŜszenia KrzyŜa Św. w Hajnówce pod kierunkiem 
Barbary Rafałko oraz Orkiestra Dęta przy KP PSP pod kierunkiem Józefa Korkusa. 

 
 
 

 
Koncert  Kolęd  w  wykonaniu uczniów Społecznej 
Szkoły  Muzycznej   I   Stopnia   w  Hajnówce  –   20 
stycznia 2010 r. 
 
Piękne kolędy zostały odegrane na fortepianie, skrzypcach, gitarze, 
akordeonie i saksofonie. Po raz pierwszy na scenie wystąpił chór i 
zespół instrumentalny ze Szkoły Muzycznej.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Emilia Rynkowska 
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SPORTOWE PODSUMOWANIE ROKU 2009                             
Siatkarze Pronaru Parkiet Hajnówka na  półmetku rozgrywek I ligi

 
Ekipa hajnowska, która na finiszu rozgry-
wek sezonu 2008/09 zajęła 5 miejsce, co było 
najlepszym wynikiem w historii klubu, szy-
kując się do kolejnego sezonu, stanęła przed 
bardzo trudnym zadaniem utrzymania się w 
tej klasie rozgrywkowej. Dokonać tego ma 
bowiem zespół bardzo odmłodzony, w skła-
dzie którego połowa graczy nie miała do-
świadczenia w grze na I–ligowych parkie-
tach.  Do zawodników, którzy poznali smak 
ligowych zmagań (Daniela Saczko, Artura 
śylińskiego, Bartosza Zrajkowskiego, Łuka-
sza Staniewskiego, Sebastiana Wójcika, Ma-
teusza Sacharewicza) dołączyli młodzi, ma-
jący za sobą co najwyŜej doświadczenia z II 
ligi (Dorian Poinc, Patryk Skup, Janusz Igna-
ciuk, Leonard Tietianiec). Najwięcej nadziei 
wiązano w Hajnówce z powrotem do 
druŜyny byłego gracza, który 
wydatnie pomógł w awansie na 
zaplecze PLS–u, Allasane Guindo.  
Przygotowania do ligi 
Zgrupowanie przed roz-poczęciem 
rozgrywek nasz zespół rozpoczął 3 
sierpnia br. Tradycyjnie juŜ, moŜna 
powiedzieć, trener Paweł Blomberg 
zebrał swoich siatkarzy w Hajnówce. 
Tu, w pocie czoła, gracze Pronaru 
Parkiet ostro trenowali, nawet 2 razy 
dziennie – w hali, na siłowni i w tere-
nie. Po 3 tygodniach zajęć hajnowscy 
gracze, nie zmniejszając tempa 
treningów, rozpoczęli gry towarzyskie, star-
tując w szeregu turniejów (m.in. organizo-
wanym pod koniec sierpnia cyklicznym juŜ 
„Turnieju o Puchar Burmistrza Hajnówki”). 
W tych grach zawodnicy zdobywali, tak 
potrzebne w sportach zespołowych, zgranie. 
JuŜ w tym okresie hajnowski szkoleniowiec 
miał spory ból głowy, gdyŜ z powodów kon-
tuzji i urazów, nie mógł dysponować pełną 
kadrą. Te problemy połoŜyły cień na począ-
tek ligowych zmagań i pierwsze wyniki 
Pronaru Parkiet. 
CięŜki początek sezonu      
Inauguracja sezonu ligowego (10 paździer-
nika 2009 r.) dla naszych zawodników wy-
padła mizernie. Osłabiona ekipa musiała 
stawić czoła animuszowi beniaminka z Kielc. 
Szkoleniowiec hajnowskich graczy, grając 
okrojonym składem (bez kontuzjowanego 
śylińskiego) ratować się musiał desygnując 
na pozycję przyjmującego byłego gracza 
miejscowych, czyli Farta Kielce, Leonarda 
Tietiańca. Gospodarze nie pozwolili się roz-
kręcić kończącemu większość ataków Allas-
sane Guindo, i chyba to było kluczem do ich 
wyraźnego zwycięstwa 3:0. 
Mecz 2 kolejki z Orłem Międzyrzecz był 
początkiem sezonu dla kibiców z Hajnówki. 

Hajnowska hala znana jest w kraju ze wspa-
niałego dopingu miejscowych fanów oraz z 
tego, Ŝe punkty przyjezdnym zdobywa się tu 
nadzwyczaj cięŜko. Niestety, licznie zgro-
madzeni sympatycy hajnowskiej druŜyny, 
przeŜyli zawód, będąc świadkami poraŜki 
1:3. ChociaŜ gra naszych zawodników mo-
mentami była na porządnym poziomie, to 
nie mogło wystarczyć na doświadczoną eki-
pę z Międzyrzecza. 
Pierwsze punkty Pronar Parkiet Hajnówka 
zdobył w 4 kolejce, ale był to skromny 1 pkt 
po przegranej 2:3 z młodzieŜą ze Spały. 
Mecz ten stanowił jednak przełom dla naszej 
ekipy.  
Pierwsze zwycięstwa.  
Przed wyjazdem do Gdańska trener hajno-
wian Paweł Blomberg mówił, Ŝe czeka na 

zwycięski w końcu mecz swoich zawodni-
ków. I oto znad morza przychodzi jakŜe 
radosna, sensacyjna wiadomość – mamy 
pierwszą wygraną 3:2! I to nie byle z kim, bo 
ze spadkowiczem z PLS–u, głównym kan-
dydatem do awansu, zespołem Trefla 
Gdańsk. Miejscowi kibice przecierali oczy ze 
zdumienia, gdy goście po dwóch setach 
prowadzili 2:0. Szczególnie pierwszy był 
wyjątkowo dramatyczny, wygrany przez 
Pronar Parkiet 35:33! – Graliśmy bardzo 
równo w kaŜdym secie, i co waŜne byliśmy 
twardzi w końcówkach, czego brakowało 
nam poprzednio – podsumowuje Blomberg. 
– KaŜdy zawodnik zagrał dobrze. Cieszę się, 
Ŝe w końcu moŜe grać Artur śyliński. 
Zasmakowało to zwycięstwo naszym gra-
czom i rozpędzona hajnowska ekipa w ko-
lejnym meczu nie dała szans na jakąkolwiek 
zdobycz punktową mocnemu, niepokona-
nemu do tej pory, zespołowi z Bielska Białej, 
wygrywając 3:1. Hajnowianie niemal przez 
cały mecz mieli inicjatywę. I choć 3 set padł 
łupem przyjezdnych, całą meczową pulę 
zgarnęli miejscowi. I choć kolejne 2 mecze 
nie były tak udane (poraŜki z Avią Świdnik i 
AZS Nysa), to finisz I rundy w wykonaniu  
 

hajnowskich siatkarzy, był wręcz imponują-
cy – zdobyty punkt na cięŜkim terenie w 
Gorzowie Wielkopolskim (2:3), a potem ko-
lejne wygrane, wszystkie w stosunku 3:0 – 
kolejno z Energetykiem Jaworzno (u siebie), 
Ślepskiem Suwałki (wyjazd) i Morzem Bał-
tyk Szczecin (u siebie). Te wyniki dały za-
wodnikom z Hajnówki 17 pkt. na półmetku 
rozgrywek i 8 miejsce w tabeli. Jest to miej-
sce bezpieczne, gdyŜ właśnie tyle czołowych 
zespołów na koniec rozgrywek nie musi 
martwić się o ligowy byt w następnym sezo-
nie.    
Poczynając od spotkania z Gorzowem, 
pierwsze skrzypce na rozegraniu od Barto-
sza Zrajkowskiego przejął Leonard Tietia-
niec. Zawodnik ten wprowadził do poczy-
nań zespołu duŜo spokoju i częściej urucha-

miał środek siatki, gdzie Łukasz 
Staniewski i Mateusz Sacharewicz 
spokojnie mogli punktować swych 
przeciwników. Jeśli chodzi o naj-
jaśniejsze punkty zespołu, to są nimi 
Allassane Guindo i Sebastian Wójcik. 
Ci dwaj gracze dostarczają naszej 
druŜynie najwięcej punktów i sta-
nowią o sile uderzeniowej Pronaru 
Parkiet. A przecieŜ mają do pomocy 
Artura śylińskiego, który pokazuje, Ŝe 
teŜ moŜna na niego liczyć. Z kolei 
Daniel Saczko, po zmianie pozycji na 
boisku z przyjmującego na libero, gra 
na równym, dobrym poziomie. Do-

mieszkę młodości stanowią Dorian Poinc 
(przyjmujący), Patryk Skup (środkowy) oraz 
Janusz Ignaciuk (atakujący).  
Czy wspomniani wyŜej zawodnicy, kiero-
wani przez doświadczonego trenera Pawła 
Blomberga, dadzą hajnowskim sympatykom 
siatkówki moŜliwość oglądania I–ligowych 
potyczek w sezonie następnym? Wszyscy 
wierzymy, Ŝe tak, choć rywalizacja będzie 
nadzwyczaj cięŜka. Początek rundy rewan-
Ŝowej juŜ wkrótce. Na razie nasi zawodnicy, 
mimo okresu świątecznego, dalej cięŜko 
pracują, by utrzymać wysoką formę. Czy im 
się to uda, zobaczymy za kilka tygodni.       
Kadra Pronar Parkiet Hajnówka: 
Trener – Paweł Blomberg, 
Kierownik druŜyny – Łukasz Ławnicki, 
Gracze – Łukasz Staniewski (kapitan, środ-
kowy), Mateusz Sacharewicz (środkowy), 
Patryk Skup (środkowy), Artur śyliński 
(przyjmujący), Sebastian Wójcik (przyjmują-
cy), Dorian Poinc (przyjmujący), Allassane 
Guindo (atakujący), Janusz Ignaciuk (ataku-
jący), Bartosz Zrajkowski (rozgrywający), 
Leonard Tietianiec (środkowy), Daniel Sacz-
ko (libero). 

Zarząd Siatkarskiego  
Klubu Sportowego Hajnówka
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KS Puszcza Hajnówka Juniorzy 
 
Z nastaniem wiosny na boiska wybiegli 
nasi młodzi piłkarze, którzy nieźle sobie 
radzili w rozgrywkach Podlaskiego 
Związku Piłki NoŜnej.  

Dobre wyniki osiągały zespoły trampkarzy 
młodszych (trener Dariusz Drywulski) i 
trampkarzy starszych (trener Janusz Ludwi-
czak). Juniorzy starsi mimo, Ŝe nie zdołali 
osiągnąć w rozgrywkach zamierzonego celu, 

to w wielu meczach pokazali swoje wysokie 
piłkarskie umiejętności. Najlepszych z nich 
powołano do IV-ligowej Puszczy Hajnówka. 
Byli to Karol Kowalski, Filip Jaruga, Mateusz 
Bołtryk, Piotr śabiński. Po zakończonej run-

dzie  wiosennej do tej grupy 
dołączyli Piotr Oniszczuk, 
Mikołaj Mak i Jakub Jóźwik. 
Współ-praca pomiędzy sekcją 
piłki noŜnej OSiR–u, a Klubem 
Puszcza Hajnówka przynosi 
wymierne korzyści. Dzięki 
zabiegom działaczy Puszczy, 
kolejna druŜyna piłkarska 
Ośrodka miała moŜliwość 
wyjazdu do Estonii, a zakupy 
sprzętu sportowego dla druŜyn 
młodzieŜowych był dopeł-
nieniem tej współpracy. 
Przed nowym sezonem 

piłkarskim w sekcji piłki noŜnej OSiR nastą-
piły zmiany opiekunów druŜyn młodzieŜo-
wych.  Janusza  Ludwiczaka  prowadzącego  
juniorów  młodszych  zastąpił  Marcin  Saw-
czyński. DruŜynę  trampkarzy  starszych  

przejął  po  Darku  Drywulskim,  Marek  
Hanula,  a opiekunką trampkarzy młod-
szych została Ilona Charkiewicz–Waśko. 
DruŜyny młodzieŜowe OSiR w okresie wa-
kacji nie zaprzestały zajęć treningowych.  
Szykując  się  do  nowego sezonu  piłkar-
skiego  rozegrały  kilka  gier  kontrolnych  i 
towarzyskich. Szczególną oprawę z uwagi 
na charakter miał Międzynarodowy Turniej 
Piłkarski, na który przyjechały druŜyny z 
Estonii i Białorusi, zaproszone przez Zarząd 
Klubu Sportowego Puszcza Hajnówka.  
Młodzi piłkarze OSiR jesienią wystartowali 
do następnego sezonu piłkarskiego. Trzy 
nasze druŜyny ze zmiennym szczęściem 
występowały na boiskach województwa 
podlaskiego. W rozegranych 32 meczach 
zdobyły  34  pkt,  co  nie  usatysfakcjonowało  
do  końca nikogo.  NaleŜy  dodać  Ŝe  dwóch 
wychowanków Ośrodka – 17-letni Mateusz 
Bołtrtyk i Piotr śabiński w rundzie jesiennej 
regularnie występowali w meczach IV ligo-
wej druŜyny KS Puszcza Hajnówka. 

                                 OSiR

 
 

UKS „Libero” przy Gimnazjum z DNJB ma juŜ 10 lat 
 

 
Uczniowski Klub Sportowy „Libero” 
przy Gimnazjum z DNJB w Hajnówce 
utworzony został w grudniu 1999 roku i 
obchodzi obecnie dziesiątą rocznicę swo-
jego istnienia.  
 
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są przez 
wykwalifikowaną kadrę trenerów i nauczy-
cieli wychowania fizycznego w sześciu sek-
cjach sportowych. Dzieci i młodzieŜ uczęsz-
czają na treningi siatkówki, koszykówki i 
cheerleaderek. W klubie zarejestrowanych 
jest 85 uczniów z czego 64 osoby to sportow-
cy uprawiający piłkę siatkową. 
Klub poszczycić się moŜe znaczącymi osią-
gnięciami sportowymi. W roku 2009 starto-
wał w wojewódzkich rozgrywkach piłki 
siatkowej chłopców w kategorii „Junior”, w 

których zajął drugie 
miejsce, premiujące 
prawem gry w Ćwierć-
finałach Mistrzostw 
Polski. W Ćwierćfina-
łach MP, które odbyły 
się w Białej Podlaskiej, 
zawodnicy wywalczyli 
4 miejsce. Adrian Ka-
zimiruk zajął  VI miej-
sce w Mistrzostwach 
Województwa Podla-
skiego w Indywidual-
nych Biegach Przełajo-
wych Gimnazjów. 
Klub, poza oficjalnymi 
rozgrywkami, zorganizował wiele imprez 
sportowych, posiada bardzo dobrze wypo-

saŜoną bazę sportową umoŜliwiającą rozwi-
janie róŜnych zainteresowań. UKS

 
 

Julia i Maciej wytańczyli I miejsce i Super Puchar 
w Białymstoku 
 
Dnia 24 stycznia br. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Białymstoku odbył się „Turniej Tańca o Puchar 
Dyrektora Szkoły”. Para taneczna z Klubu Tańca przy Hajnowskim Domu Kultury, Maciej 
Ignatowicz i Julia Abramowicz, zdobyli w swojej kategorii I miejsce /złoty medal/ i „Super Puchar" 
turnieju.  

Borys Abramowicz 
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To był najlepszy rok w historii sekcji judo 
O sekcji judo i kulturystyki opowiada trener Jakub Ostapczuk 

 
Przez 24 lata sekcja osiągała większe, 
bądź mniejsze sukcesy. Niewątpliwie 
2009 r. był najlepszym rokiem w historii 
hajnowskiego judo. 
 „W tym roku zrobiliśmy największe wyniki w 
historii sekcji judo. Myślę, Ŝe wyników nie po-
wtórzymy przez kilka następnych lat.” – pod-
sumowuje ubiegły rok Jakub Ostapczuk. 
Inicjatorem i załoŜycielem sekcji judo jest 
Jakub Ostapczuk (czwarty DAN w randze 
osiągniętego poziomu mistrzowskiego), 
który od 1985 roku trenuje z młodzieŜą.  
„Na początku było cięŜko, ale teraz mamy bardzo 
dobre warunki dzięki władzom miasta, które 
udostępniły nam budynek byłej łaźni miejskiej. 
Sami dostosowaliśmy pomieszczenia do naszych 
potrzeb. Mamy bardzo dobre japońskie maty. 
PrzyjeŜdŜają do nas warszawskie kluby, by po-
ćwiczyć na nich mocne rzuty. Mieliśmy saunę, 
ale teraz będziemy korzystać z nowocześniejszej 
sauny na pływalni miejskiej.  
Aktualnie trenuje dziewięćdziesięciu judoków. 
Przychodzi do nas wielu młodych zawodników, 
którzy po roku odchodzą, by ćwiczyć zespołowe 
dyscypliny sportu, gdzie mogą się pokazać wi-
downi. Po pół roku do nas wracają, ale kto raz 
nas zdradzi – nie ma juŜ do nas powrotu. Nie 
chcemy inwestować w takich zawodników”. – 
mówi Jakub Ostapczuk. 
Sekcja utrzymuj się głównie z dotacji Bur-
mistrza Miasta Hajnówka. Dzięki fundu-
szom z Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
hajnowscy judocy jeŜdŜą na obozy, by wal-
czyć z zawodnikami innych sekcji.  
Sekcja judo trenuje zgodnie z najnowszą 
sztuką sportu. W  2009 roku Jakub Ostap-

czuk był na trzydniowym szkoleniu w Spale, 
gdzie najlepsi japońscy fachowcy przekazali 
nowe techniki judo oraz nowe metody tre-
ningu siłowego i wytrzymałościowego.  
 

SEKCJA JUDO 
„Dwóch naszych zawodników dostało się do re-
prezentacji Polski. W juniorach młodszych Hu-
bert Maglewski na Ostatnim Pucharze Polski 
uplasował się na 5 miejscu, a pierwsza piątka jest 
kadrą narodową. Drugim mocnym zawodnikiem 
jest Arkadiusz Korniluk (w kategorii juniorów), 
pomimo, Ŝe był siódmy został powołany do kadry 
narodowej. A stało się to po wygranej w turnieju 
w Warszawie, kiedy to pokonał reprezentantów 
kadry narodowej. Jego sparing partner z obozu 
Kadry Narodowej w Zakopanem został wicemi-
strzem świata na zawodach w ParyŜu.  
Dorota Jaruga, jako młodsza zawodniczka, startu-
je na Zawodach Centralnych.  
W młodzikach nie ma oficjalnych Mistrzostw 
Polski, ale są Mistrzostwa Regionów (woj. łódz-
kie, mazowieckie, podlaskie i lubelskie), na których 
Joanna Ostapczuk była trzecia, a Natalia Gromo-
towicz – druga. W mocnym turnieju Międzyna-
rodowym z udziałem Litwy, Łotwy, Estonii, 
Ukrainy, Białorusi – młody zawodnik Antonio 
Błoński zajął drugie miejsce.  Na mocnym turnie-
ju w Lublinie hajnowscy zawodnicy zdobyli sześć 
medali (Maciej Czmak,, Łukasz Jakoniuk, Dorota 
Jaruga, Hubert Maglewski, Adam Majewski i 
Joanna Ostapczuk).  
Nasi zawodnicy, którzy poszli na studia i ćwiczą 
juŜ w innych sekcjach równieŜ zdobywają bardzo 
dobre wyniki. W tym roku Mistrzostwo Polski 
zdobył Rafał Sosnowski, który, jak sam przyznaje, 
swój sukces zawdzięcza treningom w Hajnówce. 

Brązowy medal zdobył Jakub Ostapczuk (syn 
trenera). W Hajnówce młodzi ludzi trenują do 
matury. Później wybierają się na studia prze-
waŜnie do Warszawy. Inni pracują w słuŜbach 
mundurowych – policja, ochrona, jeden jest w 
legii cudzoziemskiej, gdzie wciąŜ zdobywają 
bardzo dobre wyniki”. – osiągnięcia swoich 
zawodników wymienia trener. 

 
SEKCJA KULTURYSTYKI 

Sekcję kulturystyki równieŜ prowadzi Jakub 
Ostapczuk. „Sekcja kulturystyki powstała dzię-
ki sekcji judo. Judocy muszą mieć przyrządy do 
ćwiczeń siłowych. W związku z tym, Ŝe przy-
rządy nie były wykorzystywane zbyt często, by 
poćwiczyć  zaczęli chodzić mieszkańcy Hajnów-
ki. W ten sposób powstała sekcja kulturystyki. W 
roku 2009 Kamila Grabiak zdobyła złoty medal 
na Mistrzostwach Polski Juniorek w Wyciskaniu 
Sztangi LeŜąc. Drugi bardzo dobry wynik osią-
gnął Wojciech Wojtkowski, który zdobył brązo-
wy medal w trójboju kulturystycznym, tj. Wyci-
skanie Sztangi LeŜąc, przysiad ze sztangą i mar-
twy ciąg.  Natomiast w  Wyciskaniu Sztangi 
LeŜąc pobił  rekord Polski – nie pobity od 7 lat. 
Najsilniejszym hajnowianinem jest Artur Tu-
miel, który jest pierwszym zawodnikiem, który 
zaczął startować w zawodach. Zdobył wiele 
medali i pucharów. Jest seniorem, który liczy  się 
w kraju. 
 Na mapie kulturystycznej Polski  liczą się rów-
nieŜ Andrzej Frankowski, Łukasz Jastrzębski i 
Adam Golonko.  
W tym roku zamierzamy zgłosić sekcję do Pol-
skiego Związku Kulturystki”.  

rozmawiała: Emilia Rynkowska

 
          ELIMINACJE REJONOWE 
        XVII OGÓLNOPOLSKIEGO 
                    FESTIWALU 
    „PIOSENKA BIAŁORUSKA 2010” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artykuł na str. 13                                                       fot. Emilia Rynkowska 
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BIBLIOTEKA POLECA  
  „Ostatnie lato” Catrin Collier
 
Zimowe, długie wieczory są na 
pewno doskonałym momentem 
na to, by beztrosko delektować 
się literaturą. „Ostatnie lato” 
Catrin Collier, to ksiąŜka, której 
fabuła oparta jest na wspomnie-
niach jej babci – Marthy Gertrude 
Salewski. Niesamowita historia 
miłości niemieckiej arystokratki i 
rosyjskiego więźnia, osadzona w 
wojennych realiach, będzie za-
pewne nie lada gratką dla 
wszystkich miłośniczek roman-
sów. 
Akcja powieści rozpoczyna się w 
sierpniu 1939 r., kiedy to córka 
arystokratycznego, niemieckiego 
rodu von Datskich–Charlotte, 
kończy osiemnaście lat. Wydany 
z tej okazji bal, okazał się być 
przełomowym momentem w 
Ŝyciu młodej arystokratki, gdyŜ 
tego oto wieczoru, przyjmuje ona 
oświadczyny oficera Wermachtu, 
hrabiego Clausa von Latteberga. 
Młodzieńcza fascynacja znacznie 
starszym od siebie, a tak na-
prawdę, zupełnie obcym męŜ-
czyzną, przynosi Charlotte nie-
stety rozczarowanie. JuŜ w noc 
poślubną, ta młoda, przepełnio-
na dziecinną wręcz naiwnością 
dziewczyna, przekonuje się, Ŝe 
małŜeństwo z hrabią von Latte-
bergiem było jej największą, jak 
dotychczas, Ŝyciową poraŜką. 
Wybuch II wojny światowej, ku 
uciesze Charlotte, przerywa 
miodowy miesiąc małŜonków; 
Claus wyjeŜdŜa na front, a mło-
da Ŝona powraca do rodzinnego 
domu – posiadłości Grunwald-
see, połoŜonej w Prusach 
Wschodnich, nieopodal Allenste-
in, znanego nam bardziej jako 
Olsztyn. Tam, pozostając pod 
opieką rodziny, miała bezpiecz-
nie doczekać końca wojny. Jed-
nak nieudane małŜeństwo było 
dopiero początkiem pasma nie-
szczęść, które spotkały bohater-
kę. W niedługim czasie umiera 
jej ukochany papa, a cały cięŜar 
zarządzania ogromnym mająt-
kiem spada na Charlotte, która 
do tego, spodziewa się pierw-
szego dziecka. Ten ogromny cios 
zmusza jednak młodą dziewczy-
nę, by po raz pierwszy wzięła się 
za przysłowiowe „bary” z losem. 

Skutki toczącej się wojny coraz 
bardziej dają się we znaki nawet  
Niemcom, brakuje siły roboczej, 
jedzenia, a kontyngent, który mu-
szą oddać walczącej Rzeszy spra-
wiają, Ŝe przyzwyczajonej do 
zbytku i luksusu rodzinie von 
Datskich, Ŝyje się szczególnie cięŜ-
ko. Sytuację pogarszają napływają-
ce z frontu wieści o ofiarach woj-
ny, pod Sewastopolem ginie jeden 
z braci Charlotte, a ona sama, co-
raz częściej zaczyna powątpiewać 
w sens wojny i słuszność ideologii 
Hitlera, w duchu której dorastała, i 
której zapalonym fanatykiem był 
jej mąŜ. W ciągu kilkunastu wo-
jennych miesięcy, Charlotte powoli 
przeistacza się z naiwnego dziew-
czątka w prawdziwą kobietę, sto-
jącą na straŜy rodzinnej posiadło-
ści, mającą takŜe w opiece małego 
synka i popadającą w obłęd, scho-
rowaną matkę. Za zgodą władz 
udaje się jej zorganizować pomoc 
do pracy w ogromnym gospodar-
stwie – rosyjskich jeńców wojen-
nych, wśród których Charlotte 
rozpoznaje Aleksandra.  
W tym momencie rozpoczyna się 
przepiękna, a zarazem dramatycz-
na historia miłosna, której szczegó-
ły pozostawię w tajemnicy, mając 
nadzieję, Ŝe sięgną Państwo po 
ksiąŜkę Collier. Dodam tylko, Ŝe 
Charlotte po latach zapragnie raz 
jeszcze zobaczyć stracone w czasie 
wojny Grunwaldsee. PodróŜ, tym 
razem juŜ do Polski, sprawi, Ŝe 
powrócą wspomnienia, a bohater-
ka, po latach zmagania z losem, 
wreszcie pogodzi się ze sobą i 
światem... 
Dwupłaszczyznowa narracja, po-
prowadzona z duŜą wprawą, 
sprawia, Ŝe powieść czyta się jed-
nym tchem. Wspomnienia wojen-
ne, skrzętnie notowane w pamięt-
niku przez młodą Charlotte, prze-
platają się z wydarzeniami, które 
towarzyszą jej ostatniej podróŜy 
do rodzinnego Grunwaldsee.  
Historia opisana przez Collier w 
„Ostatnim lecie” porywa czytelni-
ka od pierwszych stron. Nie jest to 
jedynie opowieść o trudnej, nie-
spełnionej miłości. To takŜe ksiąŜ-
ka o ludziach uwikłanych w burz-
liwą historię, która determinuje ich 
i pozbawia szansy na normalne 
Ŝycie. Gorąco polecam!                JK 

STAŁE FORMY  
PRACY ODDZIAŁU DLA  

DZIECI I MŁODZIEśY 
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

 
Dyskusyjny Klub KsiąŜki dla młodzieŜy – spotka-
nia odbywają się w ostatni piątek miesiąca o godz. 
16.30 dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o 
ksiąŜkach. 
Na spotkaniach mogą podzielić się swoimi wraŜe-
niami z przeczytanej lektury. Klubowicze mogą za-
poznać się z nowymi autorami i gatunkami literac-
kimi. Jest to doskonały sposób na poznanie nowych 
ludzi oraz świetna zabawa. 
 
Godzinki z ksiąŜką – spotkania dla dzieci raz w 
miesiącu (pierwszy piątek miesiąca) o godz. 16.00. 
MoŜna posłuchać ciekawych tekstów, dowiedzieć 
się, jakie ksiąŜki warto przeczytać i podyskutować 
na ich temat. Czytanie urozmaicane jest zabawami 
literackimi i plastycznymi. 
 
Lekcje biblioteczne dla wszystkich typów szkół  
oraz grup przedszkolnych organizowane są przez 
cały rok. 
 
Poza tym zapraszamy dzieci i młodzieŜ do korzy-
stania z wypoŜyczalni i czytelni. Oferujemy i za-
pewniamy: ciekawe ksiąŜki oraz czasopisma do 
przeglądania na miejscu, nowości wydawnicze do 
wypoŜyczenia, edukacyjne gry planszowe, a takŜe 
puzzle i łamigłówki, przybory plastyczne do wyko-
nywania prac na miejscu w czytelni, stanowiska 
komputerowe, a takŜe programy multimedialne. 
 

Zapraszamy w godzinach 
 pracy biblioteki: 

 
wtorek – piątek 10.00–18.00 

sobota 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynna 

 
 

 
Pięć osób, które jako 
 pierwsze zgłoszą się  
z lutowym numerem  
Gazety Hajnowskiej  

do  pokoju 221 
 Urzędu Miasta Hajnówka, 

otrzyma kalendarz. 
 
 



 

 

 
WALENTYNKI WG MŁODZIEśY,  

 CZYLI AKTYWNIE LUB PASYWNIE 
 
14 lutego – Walentynki. Jest to, jak 
wiadomo, dzień zakochanych. Towa-
rzyszy mu szczególna atmosfera.  
MoŜna nawet powiedzieć, Ŝe dookoła 
czuć unoszącą się miłość. Jednak, jak na 
Walentynki reaguje młodzieŜ? Jeśli chodzi 
o ten „szczegól-
ny” dzień, moŜna 
wyróŜnić dwie 
postawy mło-
dzieŜy: czynną i 
bierną, czyli za-
pewne nic nowe-
go. Walentynki to 
dobry czas, by 
pokazać ukocha-
nej osobie siłę 
swojego uczucia. 
Najczęściej obja-
wia się to kup-
nem prezentów. 
Tak więc 14 lutego w wielu szkołach roi 
się od dziewczyn z misiami, róŜami, kart-
kami i róŜnymi innymi rzeczami, najczę-
ściej w kolorze czerwonym albo z duŜą 
ilością serduszek. Hm… Jeśli chodzi o 

chłopców, to oni przewaŜnie z niczym nie 
chodzą, a jeśli juŜ to z prezentem dla swojej 
wybranki. Na lekcjach słychać co chwilę 
wibrację telefonu. Do kogoś przyszedł za-
pewne sms z miłosnymi Ŝyczeniami. Wszę-
dzie czuć tą szczególną atmosferę. Na to 

pewnie składa się teŜ 
wystrój szkoły. Często 
szkoła ozdobiona jest 
duŜą ilością czerwonych 
lub róŜowych serdu-
szek, a poprzyklejane są 
one wszędzie, gdzie się 
tylko da. Dzieje się tak 
za sprawą samorządu 
uczniowskiego, który 
prezentuje postawę 
czynną, jak większość 
ludzi. Dla osób nieśmia-
łych, takich, które osobi-
ście boją się powiedzieć 

o swoich uczuciach, albo takich, które chcą 
zrobić niespodziankę swojej sympatii takŜe 
jest rozwiązanie. Mianowicie chodzi o tzw. 
Pocztę Walentynkową, która zorganizowa-
na jest w prawie kaŜdej ze szkół. Polega to 

na tym, Ŝe do skrzynki stojącej na korytarzu 
kaŜdy moŜe wrzucić kartkę z imieniem i na-
zwiskiem oraz klasą adresata, która potem 
trafia do niego dzięki osobom opiekującym 
się pocztą. To wszystko oczywiście składa się 
na postawę czynną. Jednak są teŜ tacy ludzie, 
na których Walentynki nie robią najmniejsze-
go wraŜenia. Nie celebrują ich. Nie podnoszą 
tego do rangi święta, a widok bukietów róŜ 
albo stada pluszowych miśków przyprawia je 
o mdłości. Nie kaŜdy przecieŜ lubi ten dzień, 
poniewaŜ nie kaŜdy ma sympatię, której 
chciałby coś powiedzieć. Dla takich osób 
dzień 14 lutego jest zwykłym dniem powsze-
dnim, któremu nie towarzyszy Ŝadna otoczka. 
Nie przejmują się Pocztą Walentynkową, ani 
tym, kto ile kartek dostał. Jednak na pewno 
takim osobom byłoby miło, gdyby ktoś przy-
niósł im kartkę wystrojoną w serduszka z 
jakimś miłym słowem. Niekoniecznie z wy-
znaniem miłosnym, bo Walentynki moŜna 
potraktować jako dzień, w którym króluje 
dobre słowo i miłe zachowanie. PrzecieŜ 
moŜna okazać sympatię bezinteresownie.  

 
Paulina Sieczkiewicz 

 
 
 
 
 
 
 


