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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Dnia 29.01.2015r. w sali konferen-
cyjnej w budynku Starostwa Powiatowego 
w Hajnówce odbyła się IV sesja Rady Powiatu 
Hajnowskiego. W sesji wzięło udział 14. rad-
nych. Obradom przewodniczył Przewodni-
czący Rady Powiatu Hajnowskiego Lech Jan 
Michalak. W sesji udział wzięli radni Sejmiku 
Województwa Podlaskiego, a także kierownicy 
powiatowych jednostek organizacyjnych oraz 
naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego 
w Hajnówce.

Podczas sesji radni podjęli uchwały 
w sprawie budżetu oraz nadania tytułu zasłu-
żony dla powiatu hajnowskiego. Rada przyzna-
ła tytuł: Zespołowi Szkół Zawodowych, ks. Mi-
tratowi Aleksandrowi Wysockiemu, Włodzi-
mierzowi Pietroczukowi, Andrzejowi Skiepko, 
Leontynie Trochimiuk, Joannie Sapieżyńskiej 
oraz Jarosławowi Markowi Trochimczykowi.

Podczas posiedzenia padło wiele skła-
niających do refleksji wniosków. Radna Ja-
dwiga Dąbrowska poruszyła problem dworca 
kolejowego w Hajnówce, zaś Jan Korcz za-
apelował do radnych województwa o uwzględ-
nienie w planach ścieżki rowerowej od Jelonki 
do Kleszczel. Głos zabrali także radni sejmiku 
województwa. Radny Mikołaj Janowski roz-
winął zagadnienia utworzenia w Połowcach 
przejścia fitosanitarnego oraz wybudowania 
ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 
Hajnówka – Bielsk Podlaski z powiatową Dubi-
cze Osoczne – Berezowo. Z kolei Włodzimierz 
Pietroczuk mówił o potrzebie dofinansowania 
przez samorząd województwa bezpośred-
niego połączenia kolejowego Hajnówka– 
Warszawa.  Radny oraz Starosta Hajnowski 
Mirosław Romaniuk rozmawiali na ten temat 
z Dyrektor Podlaskiego Oddziału Przewozów 
Regionalnych w Białymstoku Elżbietą Załuską. 
Ponadto, Włodzimierz Pietroczuk zaapelował 
o upamiętnienie przypadającej za rok 70. 
rocznicy pacyfikacji wsi Zaleszany. Stanowisko 
poprała radna Olga Rygorowicz, na jej wniosek 
Rada Powiatu uczciła minutą ciszy pamięć 
poległych.

W trakcie sesji Starosta Hajnowski 
Mirosław Romaniuk w odpowiedzi na wniosek 

IV sesja Rady Powiatu Hajnowskiego

W związku z realizacją projektu „Sieć 
szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojewódz-
two Podlaskie” Urząd Marszałkowski zaprasza 
na bezpłatne szkolenia z podstawy obsługi 
komputera i internetu. Udział w szkoleniu to do-
skonała okazja, by poznać tajniki obsługi plików 
tekstowych, zasad korzystania z internetu itp. 
Projekt skierowany jest do osób 45+ rozpoczyna-
jących przygodę z komputerem. Każdy uczestnik 

W kwietniu rusza nabór 
na bezpłatne szkolenia z obsługi komputera

radnej Olgi Rygorowicz,  naświetlił kierunki 
działania Zarządu. Starosta podkreślił, iż naj-
pilniejszą kwestią dla skutecznego rozwoju 
powiatu jest pozyskanie funduszy z zewnątrz. 
W tym celu samorząd kontynuuje prace nad 
„Programem zrównoważonego rozwoju re-
gionu Puszczy Białowieskiej 2014-2020” oraz 
prowadzi rozmowy z przedstawicielami Lasów 
Państwowych, samorządu województwa 
czy BPN dotyczące współpracy. Priorytetem 
jest również dyscyplina budżetowa– Starosta 

podkreślił, iż kluczową kwestią jest ustabilizo-
wanie sytuacji finansowej powiatu, stąd plano-
wane jest ograniczenie wydatków. Prezentacja 
stanowiła rozwinięcie wypowiedzi z dnia 30 
grudnia 2014r, kiedy to w swoim wystąpieniu 
Starosta zwrócił uwagę na konieczność refor-
my oświaty i pomocy społecznej w powiecie 
hajnowskim– jest to problematyka, która wy-
maga zastanowienia. Ponadto, podkreślił zna-
czenie położenia powiatu oraz infrastruktury 
kolejowej i związanej z nią przejść granicznych 
w Połowcach i Siemianówce, zwrócił uwagę na 
problematykę nieczynnych odcinków kolejo-
wych, do jakich należy m.in. Białowieża– Nie-
znany Bór. W dalszej części Starosta pogratu-
lował wszystkim laureatom tytułu „Zasłużony 
dla Powiatu Hajnowskiego”. 

Więcej informacji odnośnie przebiegu 
sesji można znaleźć w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnów-
ce, oraz stronie www.powiat.hajnowka.pl

 Katarzyna Nikołajuk

Hajnowski Dom Kultury zakończył realizację projektu pn.  „KULTURALNI+  modernizacja 
Hajnowskiego Domu Kultury – etap II” w ramach Programu/Priorytetu: Rozwój infrastruktury kul-
tury/ Infrastruktura domów kultury, dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wartość  całego projektu 
wynosiła 200 911,00 zł, w tym dofinansowanie z MKiDN wynosiło  150 000,00 zł, a wkład własny 
w wysokości 50 911,00 zł zapewniła Gmina Miejska Hajnówka. Dzięki uzyskanemu  dofinan-
sowaniu przebudowano hol główny HDK wraz z przyległymi pomieszczeniami oraz zakupiono 
wyposażenie do pracowni plastycznej. W rezultacie powstały nowoczesne pomieszczenia bez 
barier architektonicznych w pełni przystosowane do potrzeb różnych grup społecznych, w tym 
osób niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi. 

W efekcie przeprowadzonych prac remontowych zostały wyremontowane i powstały 
pomieszczenia:

- hol główny z przystosowaniem do celów wystawienniczych,
- sala wystawienniczo – wykładowa z niewielkim zapleczem,
- WC dla niepełnosprawnych przystosowane do potrzeb matek z dziećmi(wyposażone 

w przewijak i miejsce do karmienia),
- szatnia, 
- pomieszczenie głównej rozdzielni prądu,
- klatka schodowa wraz z niewielkim korytarzem do podpiwniczenia.
 Zakupione  wyposażenie do pracowni plastycznej obejmuje: sztalugi plenerowe, 

sztalugi stołowe, rysownice, kawalety, manekiny drewniane, ramy i antyramy, małą prasę do 
grafiki i wałki.  

Barbara Sadowska

„KULTURALNI+ modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury” - II etap 

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

otrzyma materiały szkoleniowe oraz Certyfikat 
(ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Kom-
puterowych) potwierdzający kwalifikacje. 

Zajęcia odbędą się w każdej gminie, 
której zlokalizowany jest węzeł dystrybucyj-
ny sieci szerokopasmowej. Rekrutacja rusza 
30.04.2015r., jednak już dziś warto zainte-
resować się tematyką. Więcej szczegółów 
na stronie www.sspw.wrotapodlasia.pl oraz  

www.powiat.hajnowka.pl.
Powiat hajnowski jest jednym z samo-

rządów objętych przedsięwzięciem. W ramach 
projektu 30.07.2014 r. w Hajnówce dokona-
no uroczystego otwarcia gotowej części sieci  
szerokopasmowej między Hajnówką a Siemiaty-
czami: w sumie 69 km. Prace nadal trwają.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach.
Katarzyna Nikołajuk
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Po raz kolejny uczniowie, nauczyciele, 
rodzice, członkowie Stowarzyszenia UNISONO 
spotkali się w Hajnowskim Domu Kultury na 
Świątecznym Koncercie Szkoły Muzycznej. 
Bożonarodzeniowe prezentacje na stałe wpi-
sały się w tradycje hajnowskich wydarzeń 
kulturalnych. 

Podczas koncertu zaprezentowali się 
uczniowie i absolwenci naszej szkoły. W ich 
wykonaniu usłyszeliśmy kolędy, pastorałki 
i inne utwory muzyki klasycznej i rozrywkowej. 
Koncert poprowadził uczeń klasy fortepianu- 
Karol Ginszt. Na zakończenie koncertu wszy-
scy uczniowie otrzymali słodkie upominki, 
ufundowane przez Stowarzyszenie UNISONO.

autor: Bożena Lewczuk
fot. Emilia Rynkowska

Świąteczny Koncert Szkoły Muzycznej 

Powiat hajnowski wspiera rozwój edukacji w regionie. Szansą jest nawiązanie współ-
pracy pomiędzy samorządem a Politechniką Białostocką. Dnia 10.02.2015r. pomiędzy powiatem 
hajnowskim a uczelnią zawarta została umowa o współpracy. Porozumienie przewiduje szereg 
inicjatyw na rzecz popularyzacji nauki, skierowanych do uczniów ze szkół, dla których organem 
prowadzącym jest powiat. W ramach współpracy zaplanowano wiele działań m.in. zajęcia w no-
woczesnym laboratorium uczelni, lekcje z wykładowcami akademickimi, udział w kołach nauko-
wych, konkursy przyczyniające się do wzrostu zainteresowania naukami ścisłymi, a także pomoc 
uczniom uzdolnionym. 

Współpraca ma na celu wsparcie młodzieży w procesie zdobywania wiedzy. To też dosko-
nała promocja kierunków ścisłych oraz szansa na „zatrzymanie” zdolnej młodzieży w regionie. 
Politechnika Białostocka jest uczelnią o wysokim poziomie kształcenia, ma dużo do zaofero-
wania nie tylko studentom: Politechnika chce pokazać swoją specyfikę, swoje najlepsze strony. 
Uczniowie będą mogli poznać bazę laboratoryjną, dydaktyczną, jaką dysponujemy – wszystko, 
z czym w ciągu pięciu lat studiowania będą się spotykać na bieżąco. Poza tym niedługo rozpoznamy 
program stypendialny „Odkrywcy diamentów”, który będzie służył zdolnym uczniom liceum i gim-
nazjum z zaprzyjaźnionych powiatów. Wchodząc do szkół średnich na terenie powiatu chcemy też 
w pewien sposób pomóc – mówi Rektor Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Lech Dzienis.

Umowa o współpracy pomiędzy samorządem a uczelnią to także szansa dla regionu. 
Stanowi bowiem inwestycję w kapitał ludzki – najcenniejszą lokatę jaką posiada samorząd. Mam 
nadzieję, że podpisane porozumienie zapoczątkuje długą i owocną współpracę na rzecz przyszłości 
uczniów naszych szkół. Młodzi ludzie są przyszłością naszego powiatu, naszego kraju, stąd troska 
o ich wykształcenie i jak najlepszy start w życie zawodowe jest wyzwaniem dla nas wszystkich. 

Samorząd powiatowy podpisał porozumienie o współpracy z Politechniką Białostocką

Mamy zdolną i ambitną młodzież, cieszę się, że ten potencjał zostanie wykorzystany. Jako miesz-
kaniec powiatu jestem dumny z tego, że tak nowoczesna uczelnia jest w naszym miasteczku, mało 
tego – intensywnie się rozwija, czym przyczynia się także do postępu naszego powiatu. Mamy także 
nadzieję, że objęta programem młodzież zdecyduje się w przyszłości zostać tu, w naszym regionie 
– stwierdził Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. 

Wypracowane porozumienie stwarza uczniom możliwość rozwoju. Działania przewidzia-
ne w projekcie pozwolą im poznać studenckie obowiązki a przede wszystkim- zdobyć wiedzę. 
Redakcja GH życzy owocnej współpracy. 

Katarzyna Nikołajuk

Po dwóch latach przerwy nasz patron medialny maratonypolskie.pl ogłosił powrót do tra-
dycji wyboru najlepszych biegów w Polsce minionego sezonu. Wybory najlepszych imprez biego-
wych w Polsce składały się z dwóch etapów. Pierwszy to kandydatury, czyli przyporządkowanie 
biegów do poszczególnych kategorii. Nie ukrywamy, że już sama nominacja cieszy!

 „Ilu biegaczy, tyle metod oceniania biegu - jedni lubią pasta-party, drudzy obfite pakiety 
startowe, a inni cenią sobie ogólny klimat panujący na biegu. Nie narzucamy żadnej metody oceny 
biegu, każdy z głosujących przyjmuje takie kryteria, jakie mu odpowiadają. Po prostu: od najlep-
szego do najsłabszego wedle własnego „widzimisię” :)”

W drugim etapie - głosowaniu, które odbyło się w dniach 20-26 stycznia, nasz bieg zajął:
VI miejsce w Polsce w kategorii Półmaratony Kameralne (na 30 zgłoszonych kandy-

datur)
XIX miejsce w Polsce w kategorii Biegi Średnie 200-499 uczestników (spośród 131 

kandydatur)
XIII miejsce w Polsce w kategorii Miasta 5000-25000 mieszkańców (na 92 zgłoszone 

kandydatury)
XXIII miejsce w Polsce w kategorii Biegi organizowane przez Miasta, Gminy, OSiRy 

(na 137 kandydatur)
I miejsce w Polsce w kategorii Województwo Podlaskie
Wyróżnienia zostały nadane na podstawie ogólnopolskiego głosowania dla udo-

kumentowania doskonałej organizacji imprezy biegowej pod hasłem XIV PÓŁMARATON 
HAJNOWSKI!

Szczegółowe informacje:
http://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=1&action=7&code=14073&bieganie

Małgorzata Muszkatel

Duży sukces organizacyjny XIV edycji 
Półmaratonu Hajnowskiego
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Starostwo Powiatowe w Hajnówce w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” przygotowało dokument określający 
kierunki rozwoju powiatu– Strategię  zrównoważonego rozwoju  powiatu hajnowskiego na lata 
2015-2020.

Proces budowy strategii był żmudny i czasochłonny, dzięki wspólnej pracy samorządów, 
instytucji oraz mieszkańców wypracowano dokument, który stanowi odpowiedź na potrzeby 
powiatu. W tym celu w okresie od maja do września 2014r. zorganizowano cztery spotkania 
z wykonawcą dokumentu, tj. Dolnośląskim Centrum Rozwoju Lokalnego. Podczas debaty nad 
strategią uczestnicy wnosili swoje uwagi oraz komentarze.W dokumencie podzielonym na część 
analityczną oraz koncepcyjną zawarte zostały treści wskazujące optymalny kierunek rozwoju po-
wiatu hajnowskiego równoważącego potrzeby ochrony przyrody przy równoczesnym stworzeniu 
warunków do rozwoju gospodarczego.

Treść strategii usystematyzowana została w pięciu obszarach: przyrodniczy, społeczny, 
gospodarczy, instytucjonalny i przestrzenny. W ramach tego wyodrębniono cele strategiczne, do 
których z kolei przyporządkowano cele operacyjne jako podkategorie. Celom operacyjnym przy-
porządkowane zostały szczegółowe plany zadaniowe. 

Choć projekt jest gtowy, nie oznacza to końca prac. Wciąż można wnosić uwagi do stra-
tegii. Opracowany projekt dokumentu został umieszczony na stronach: www.powiat.hajnowka.pl 
oraz www.puszczailudzie.pl, każdy zainteresowany może dostarczyć swoje propozycje na adres 
platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl (formularz dostępny na stronie powiatu, w zakładce 
Strategia…) lub bezpośrednio w biurze projektu w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. A. Zina 
1, pok. nr 4.

Projekt „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy 
Białowieskiej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie 
postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Katarzyna Nikołajuk

Trwają konsultacje społeczne w sprawie 
„Strategii  zrównoważonego rozwoju  

powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020„

Przygraniczne położenie to atut, który Starostwo Powiatowe w Hajnówce stara się wy-
korzystać w każdym obszarze – m.in. edukacji, gospodarki oraz turystyki. Starostwo Powiatowe 
włożyło wiele starań w rozwój turystyki transgranicznej. Jej filarami są aktywność, wielokulturo-
wość, przyroda –czyli elementy, z których znany jest region Puszczy Białowieskiej.

Na przełomie lat 2007-2008 Starostwo Powiatowe zrealizowało duży projekt– wytyczony 
został Białowieski Szlak Transgraniczny. To żółty szlak rowerowy, łączący puszczę po dwóch 
stronach granicy. Trasa szlaku wiedzie bowiem przez powiat hajnowski (Rzeczpospolita Polska) 
i rejon prużański (Republika Białoruś); ,,polski’’ odcinek kończy się na przejściu granicznym Bia-
łowieża – Piererow. Trasa powstała z myślą o turystach preferujących aktywne formy spędzania 
wolnego czasu. Poza wytyczeniem trasy, zadbano również o infrastrukturę okołorowerową – po 
stronie polskiej turystów prowadzą drewniane drogowskazy oraz oznakowania na drzewach 
bądź słupach, z kolei dwujęzyczne tablice informacyjne z mapami oraz opisami ciekawostek 
i historii odwiedzanych miejsc pozwalają lepiej poznać region, zaś miejsca przystankowe wraz 
ze stojakami na rowery ułatwiają regenerację sił przed dalszą wędrówką. Białowieski Szlak  
Transgraniczny powstał w ramach realizacji projektu „Rozwój Turystyki Transgranicznej w regio-
nie Puszczy Białowieskiej” finansowanego z Programu Sąsiedztwa Polska –Białoruś – Ukraina. 
To zdecydowanie jedno z najlepszych przedsięwzięć turystycznych zrealizowanych przez Sta-
rostwo Powiatowe w Hajnówce. Świadczą o tym wyróżnienia: szlak dostał Certyfikat Polskiej 
Organizacji Turystycznej w ramach „Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny 2008”, ponadto 
otrzymał nominację do I edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Unijnych 
Funduszy” w kategorii Współpraca Transgraniczna.

Białowieski Szlak Transgraniczny jest cały czas modernizowany. W 2013r., przy wyko-
rzystaniu unijnych funduszy, wykonano prace związane z odnowieniem trasy. W ramach tego do-
konano modernizacji oznakowań na drzewach i słupach, odrestaurowania tablic, drogowskazów 
oraz miejsc postojowych.

Obecnie samorząd powiatowy wspólnie z Rejonowym Centrum Turystyki i Krajoznawstwa 
w Kamieńcu realizuje projekt „Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki”. Współpraca 
zakłada odnowienie czerwonego szlaku rowerowego Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Czerem-
cha – Piaski (85 km), uzupełnienie trasy o drogowskazy i tablice oraz opracowanie i wydanie 
materiałów promocyjnych (map, folderów i gadżetów). Jednak zasadniczym produktem projektu 
ma być Polsko-Białoruski Punkt Informacji Turystycznej w Hajnówce i w Kamieńcu, w którym 
turyści będą mogli zapoznać się z atrakcjami turystycznymi po dwóch stronach granicy. Obecnie 
trwają prace związane z modernizacją szlaku czerwonego, projekt na dobre wystartuje wiosną.

W przygotowaniu pozostaje również przedsięwzięcie „Rozwój turystyki aktywnej i bran-
ży turystycznej w ujęciu transgranicznym”, mający na celu zacieśnienie współpracy. W ramach 
projektu zaplanowano szereg interesujących działań skierowany do mieszkańców regionu oraz 
branży turystycznej po dwóch stronach granicy m.in. polsko-białoruski rajd nordic walking, 
rajd rowerowy dla dorosłych, publikacja informatora o turystyce aktywnej, szkolenia na prze-
wodników turystycznych po regionie Puszczy Białowieskiej oraz szkolenie kulinarne dla grupy 
polsko-białoruskiej. Obecnie trwają przygotowania do organizacji kursów przewodnickich, nabór 
zostanie ogłoszony niedługo.

Turystyka transgraniczna to kierunek, który się rozwija. Szereg inicjatyw podjętych przez 
samorząd powiatowy podnosi atrakcyjność regionu, przez co Puszcza Białowieska jawi się jako 
kraina, która ma turystom wiele do zaoferowania.

Katarzyna Nikołajuk

Powiat hajnowski 
rozwija turystykę transgraniczną

Ponad czterdzieści lat temu Michał 
Skiepko, wywodzący się z powiatu hajnow-
skiego, po raz pierwszy stanął na wielkiej 
teatralnej scenie. Spędzał na niej większość 
swego życia. W niedzielę, z wielką przyjem-
nością, wystąpił na, o wiele mniejszej, scenie, 
lecz przed równie wspaniałą publicznością. Na 
koncert śpiewaka operowego przybło wielu 
hajnowian.

 
Michał Skiepko dał przepiękny kon-

cert wspólnie z zaproszonymi gośćmi z Grodna 
– Mariną i Włodzimierzem Gorowoj. Całości 
przygrywała niemalże czterdziestoosobowa 
Orkiestra Kameralnej Filharmonii Grodzień-
skiej pod dyrekcją Włodzimierza Bormotowa. 

Wyjątkowy koncert muzyki operowej - Michał Skiepko i goście z Grodna
Koncert prowadził Wiktor Szałkiewicz.

Podczas koncertu usłyszeliśmy muzy-
kę między innymi Czajkowskiego, Moniuszki, 
Szymanowskiego i Lehára. Utwory wykonano 
w kilku językach: polskim, włoskim i rosyj-
skim.

***
Michał Skiepko swoją karierę roz-

poczynał z Centralnym Zespole Artystycz-
nym Wojska Polskiego. Ponadto śpiewał 
w najlepszych teatrach operowych w kraju 
– początkowo w warszawskiej Operze Ka-
meralnej, później w Teatrze Wielkim w Łodzi 
i Teatrze Wielkim w Warszawie. Koncertował 
niemal we wszystkich krajach świata m.in.: 
Japonii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, 

Niemczech, krajach skandynawskich, Belgii, 
Holandii, Rosji, Włoszech, Francji, Bułgarii. 
Uhonorowany został tytułem „Zasłużony dla 

Powiatu Hajnowskiego” za szczególne zasługi 
w działalności kulturalnej naszego regionu.

Emilia Rynkowska
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Samorząd powiatowy wspiera ini-
cjatywy sportowe. 26.01. 2015r. w Zespole 
Szkół nr 3 w Hajnówce po raz kolejny odbył 
się Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Sta-
rosty Hajnowskiego.  W rozgrywkach wzięło 
udział siedem drużyn z powiatu hajnowskiego: 
PUSZCZA Hajnówka, BŁYSKAWICA Dubicze 
Cerkiewne, ORZEŁ Kleszczele, LZS Narewka, 
PUSZCZA II Hajnówka, Kolejarz Czeremcha 
oraz Oldboy Hajnówka.

Celem imprezy była integracja działa-
czy sportowych w obrębie powiatu.  Ponadto, 

Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Starosty Hajnowskiego

1 lutego 2015 roku w Hajnowskim 
Domu Kultury odbyło się 28 Wojewódzkie 
Spotkanie Zespołów Kolędniczych. Na scenie 
zaprezentowało się 28 grup z województwa 
podlaskiego, które odtworzyły tradycyjne zwy-
czaje kolędnicze. Organizatorami wydarzenia 
były: Hajnowski Dom Kultury, Wojewódzki 
Ośrodek Aniamcji Kultury w Białymstoku 
i Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu 

Uroczysta Gala rozdania Certyfikatów odbyła się 
23go stycznia w Urzędzie Marszałkowskim w Białym-
stoku. Kasi w tym ważnym dniu towarzyszył Dyrektor 
HDK Pan Rościsław Kuncewicz, mama oraz instruktor. 
Gala wręczania stypendiów zorganizowana była bardzo 
profesjonalnie, a nasza Kasia uświetniła ją swoim wystę-
pem wykonując utwór z rep. Alicji Majewskiej „Jaki pięk-
ny świat” . Wszyscy stypendyści otrzymali certyfikaty z rąk 
Marszałka Pana Mieczysława Baszko oraz Pana Mariana 
Szamatowicza - przewodniczącego sejmiku. Towarzy-
szyły temu fanfary w wykonaniu Orkiestry Dętej z Su-
chowoli . Na zakończenie uroczystości wjechał ogromny 

Nasza solistka Katarzyna Drużba została tegoroczną stypendystką 
Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia artystyczne

tort, którym częstowali się wszyscy zebrani podczas Gali. 
Gratulacje z okazji otrzymania stypendium oraz upominek 
otrzymała Kasia od Pana Włodzimierza Pietroczuka, któ-
ry był gościem Gali.

Dziękujemy.
Stypendium Marszałka Województwa Podla-

skiego to dla Kasi ogromne wyróżnienie i mamy nadzieję 
motywacja do dalszej pracy.

Gratulujemy serdecznie!

Marta Gredel-Iwaniuk

Spotkanie kolędnicze
Puszcza Białowieska. 

Komisja oceniająca w składzie:
Zygmunt Ciesielski - etnograf
Teresa Pardo - folklorystka
Stanisław Wiesław Dąbrowski - choreograf
Jerzy Kruszewski - muzyk

po przesłuchaniu i obejrzeniu wszyst-
kich zespołów kolędniczych postanowiła 
wyodrębnić zespoły dziecięco-młodzieżowe 

i w tej grupie przyznać miejsca w następują-
cych kategoriach:

 Kolędowanie z gwiazdą:
 I miejsca:
- „Z gwiazdą” – zespół ze Zbójnej
- „Wesołe Skrzaty” z Zambrowa
 II miejsce:
- Zespół „Dzwonki” z Hajnówki

 Herody:
 I miejsca
- „Król Herod na Kurpiach” z Turośli
- „Urwisy” z Konopek Monet
 Wyróżnienie:
- Grupa Teatralna SOK z Siemiatycz

 W grupie dorosłych:
 Zespoły autentyczne:

 Trzy równorzędne I miejsca:
- Zespół „Podlasie” z Wyszonek Błoni 
– Herody
- Zespół „Podlasie” z Wyszonek Błoni 
– kolędowanie z kozą
- „Herody Gminy Czyżew” z Czyżewa

 Herody:
I miejsce:
- „Król Herod” ze Szczuczyna
II miejsce:
- Teatrzyk Form Różnych „Zryw” 
z Czarnej Wsi Kościelnej

 Dwa równorzędne III miejsca:
-  Zespół Regiolnalny „Lipsk” z Lipska
- Zespół „Narwianie” z Dobrzyniewa Dużego

Kolędowanie z gwiazdą:
 Siedem równorzędnych I miejsc:
- Zespół „Reczańka” z Koźlik
- Zespół „Kalina” z Załuk
- „Echo Puszczy” z Hajnówki
- Zespół „Nowina” z Moszczony Królewskiej
- Zespół „Pogodna Jesień” z Moniek
- Zespół „Wodniczka” z Szorc
- Zespół „Barwianka” z Rafałówki
 Trzy równorzędne II miejsca:
- Zespół „Żawaranki” z Mochnatego
- Zespół „Narewczanki” z Narewki
- Zespół”Kądzielnice” z Jaświł
III miejsce:
- Zespół „Jarzębina” z Karakul

 Kolędowanie z szopką:
 Trzy równorzędne I miejsca:
- Zespół „Czarnowiacy” z Czarnej Wsi Ko-
ścielnej
- Zespół „Knyszynianki” z Knyszyna
- Zespół „Klepaczanki” z Klepacz

 Wyróżnienienie specjalne:
- Kolędnicy z szopką z Wąsosza

Krystyna Kędyś
foto Anna Tarasiuk

udział w turnieju to szansa dla mniejszych 
drużyn, by zagrać z silniejszymi zespołami. 
Każda drużyna miała bowiem okazję zmierzyć 
się  ze wszystkimi uczestnikami turnieju. 
Mecze trwały 15 minut bez zmiany strony 
boiska. Następującym po sobie rozgrywkom 
towarzyszyły wielkie emocje. Młodzi spor-
towcy walczyli do ostatnich minut meczy.  
Wartka akcja, nieprzewidywalny tok zdarzeń 
na boisku w pełni oddawał zaangażowanie 
piłkarzy. Niekwestionowanym liderem kla-
syfikacji okazała się drużyna LZS  Narewka, 

która kolejny rok z rzędu zdobyła tytuł Mistrza 
Powiatu Hajnowskiego. Drugie miejsce zajęła 
PUSZCZA Hajnówka I zaś trzecie – KOLEJARZ 
Czeremcha . Ocenie konkursowej zostało pod-
dane również zaangażowanie indywidualne 
piłkarzy. Najlepszym strzelcem turnieju został 
Daniel Barwiejuk (KOLEJARZ Czeremcha, 8 
bramek),  najlepszym zawodnikiem - Grzegorz 
Andrzejewski (LZS Narewka), zaś najlepszym 
bramkarzem okazał się Norbert Jendruczak  
(PUSZCZA Hajnówka). Wszystkim zwycięz-
com przyznane zostały nagrody oraz puchary, 

które wręczył Starosta Powiatu Hajnowskiego 
Mirosław Romaniuk, który pogratulował 
wszystkim zawodnikom dobrego rozpoczęcia 
sezonu: Miło jest spotkać się z tak aktywnymi 
ludźmi jak wy, a jeszcze przyjemniej was na-
gradzać. Zaprezentowaliście bardzo wysoki 
poziom gry, z zainteresowaniem śledziłem 
akcję na boisku. Cieszy mnie wasza aktywność, 
zaangażowanie. Sport uczy zasad walki fair 
play oraz szacunku dla innych.  Mam nadzieję, 
że te lekcje wyniesione z boiska będą wam to-
warzyszyć także poza nim. Życzę wam samych 

sukcesów w nadchodzą-
cym sezonie. Mam na-
dzieję, że za rok również 
się spotkamy się w tym 
samym składzie.

Organizatorem 
tegorocznego turnieju są: 
Klub Sportowy Puszcza 
Hajnówka oaz Starostwo 
Powiatowe w Hajnów-
ce. Puchary oraz nagrody 
ufundowało Starostwo 
Powiatowe w Hajnówce, 
Salon Sportowy SOCCER 
w Białymstoku oraz KS 
Puszcza Hajnówka.
Katarzyna Nikołajuk


