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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Po raz dziewiąty spotkali się miłośnicy 
poezji religijnej. Przed hajnowską publiczno-
ścią wystąpiły dzieci i młodzież z Białowieży, 
Bielska Podlaskiego i z Hajnówki. 

Podczas niedzielnego wieczoru wystą-
pił Zespół „Śpiewajmy Panu, TRIO w składzie 
– Siostra Gabriela, Jarek Kowalski i Zbyszek 
Budzyński oraz laureaci międzypowiatowego 
Konkursu Poezji Religijnej. Podczas eliminacji 
(25, 26 lutego i 6 marca 2015 roku) wystąpiło 
ponad 140 wykonawców. Najliczniejszą grupę 
stanowili uczniowie szkół podstawowych. 
Najlepszych wyłoniło jury w składzie:  Janina 
Kozłowska, Grażyna Pater i Jan Zalewski. Ko-
misja szczególną uwagę zwracała na kulturę 
słowa, interpretację, dobór repertuaru oraz 
wyraz artystyczny. 

Przez ponad dwie godziny raczyliśmy 
się piękną poezją, między innymi Ks. Jana 
Twardowskiego, Ewy Skarżyńskiej i Leopolda 
Staffa. Na szczególną uwagę zasługuje, jakże 
na czasie, wiersz hajnowianki - Jadwigi Lach 

X Konkurs Poezji Religijnej – 
poświęcony pamięci ks. Prałata 

Mariana Świerszczyńskiego

Od kilku lat w białostockim oddziale IPN prowadzone są badania naukowe oraz śledztwa, 
mające na celu odnalezienie miejsc pochówku ofiar zbrodni reżimów totalitarnych na terenie 
północno-wschodniej Polski. Efektem tych badań jest m.in. sporządzenie list nazwisk ofiar po-
wojennych egzekucji w woj. Białostockim (dostęne między innymi na www.hajnowka.pl)

IPN apeluje do wszystkich krewnych ofiar, których nazwiska znajdują się na ww. 
listach oraz tych, których krewni zginęli na terenie białostockiego więzienia przy ul. 
Kopernika (dawnej Szosa Południowa) w latach 1939–1944, a którzy dotąd nie oddali 
swojego materiału genetycznego do badań, o kontakt z białostockim oddziałem IPN (15-
637 Białystok, ul. Warsztatowa 1A, tel. 85 66-457-90 lub 85 66-457-84, mail: oddzial.
bialystok@ipn.gov.pl). Jednocześnie zwracamy się z apelem o ich jak najszersze rozpro-
pagowanie.

Instytut Pamięci Narodowej 
apeluje  do świadków zbrodni i rodzin ofiar

Dnia 01.04.2015r. w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce 
odbyła się VI sesja Rady Powiatu Hajnowskiego. Tematyka sesji dotyczyła inwestycji Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.  Przedsięwzięcie polegać ma na 
budowie Terenowego Oddziału w Hajnówce. Terenowy oddział ma za zadanie pobieranie krwi od 
honorowych krwiodawców z rejonu Hajnówki, prowadzenie banku krwi dla SP ZOZ w Hajnówce 
oraz wykonywanie badań serologicznych również na potrzeby hajnowskiego szpitala. Celem in-
westycji jest poprawa warunków oddawania krwi przez honorowych krwiodawców– w rozmowie 
z GH mówi Anna Lisowska, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno– Administracyjnych Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

W trakcie sesji Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk wyjaśnił, że na podstawie 
uchwały Nr 5/14/2015 Zarządu Powiatu zostanie zbyta w trybie bezprzetargowym działka nr 3370 
będąca własnością powiatu na rzecz inwestora, jakim jest RCKiK w Białymstoku. Do rozpoczęcia 
inwestycji niezbędna jest procedura ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przecho-
du przez działkę o numerze 3038/20, gdyż przez nieruchomość prowadzi droga do przyszłego 
terenu inwestycyjnego. W dalszej części sesji Rada Powiatu Hajnowskiego podjęła uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. Uchwała jest niezbędna do 
przygotowania pierwszego etapu prac tj.  dokumentacji przedprzetargowej. Harmonogram prac 
zakłada wybudowanie terenowego oddziału w ciągu roku po podpisaniu umowy z wykonawcą.  
Przedsięwzięcie wpłynie także na rozwój szpitala– sale dotąd użytkowane przez Terenowy Od-
dział Krwiodawstwa w hajnowskim szpitalu mają zostać odremontowane na rzecz sąsiednich 
Oddziałów– Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Ginekolo-
giczno – Położniczego. 

Budynek otworzy nową kartę w historii prężnie działającego Terenowego Oddziału 
Krwiodawstwa w Hajnówce. Więcej o przebiegu sesji znajduje się na stronie Starostwa Powiato-
wego w Hajnówce: www.powiat.hajnowka.pl oraz BIP.

Katarzyna Nikołajuk

Profilaktyka zdrowotna to jedno z naj-
ważniejszych zadań, jakie stoją przed samo-
rządem – w końcu „zdrowe” społeczeństwo  to 
także „zdrowa” przyszłość naszego powiatu. 
W trosce o mieszkańców samorząd powiato-
wy inicjuje szereg przedsięwzięć o charakterze 
promocyjnym i edukacyjnym, a które wpływa-
ją na stan zdrowia mieszkańców regionu. 

Tylko w ubiegłym roku zainicjowano 
szereg przedsięwzięć wspierających roz-
wój profilaktyki zdrowotnej. Jednym z waż-
niejszych jest realizacja projektu „Podlaski 
System Informacyjny e– Zdrowie”.  System 
wdrażany jest od marca 2011r. w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego. Projekt, którego celem 
jest rozwój i poprawa dostępności do służby 
zdrowia, najogólniej rzecz ujmując polega 
na informatyzacji placówek, tak by ułatwić 
komunikację on- line na linii pacjent – szpital 
– poradnie oraz szybki przepływ informacji 
pomiędzy samymi instytucjami. W konse-
kwencji przyspieszy to proces leczenia oraz 
skróci procedury administracyjne. Na tym nie 
koniec zalet systemu – jego uruchomienie dla 
pacjenta oznaczać będzie w praktyce m.in. 

W Hajnówce powstanie budynek Terenowego 
Oddziału Krwiodawstwa – Rada Powiatu 

Hajnowskiego podjęła stosowaną uchwałę

Profilaktyka zdrowotna 
w powiecie hajnowskim
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możliwość rejestracji wizyty przez internet 
– bez konieczności wychodzenia z domu i dłu-
gich oczekiwań w kolejce. Ponadto każdy pa-
cjent zostanie powiadomiony o zbliżającym się 
terminie wizyty lekarskiej przypominającym 
sms-em.  Aktualnie w hajnowskim szpitalu 
trwają prace nad wdrożeniem projektu – ich 
koniec zaplanowano na koniec lipca  2015r. 

Poza wdrażaniem projektu, starostwo 
chętnie włącza się w akcje promujące wyko-
rzystywanie nowoczesnych rozwiązań infor-
matycznych w służbie zdrowia. Na początku 
ubiegłego roku samorząd  uczestniczył 
w kampanii informacyjnej o możliwości zapi-
su w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta 
(ZIP)– systemie umożliwiającym użytkowni-
kowi przegląd danych o historii leczenia i jego 
finansowaniu od 2008r. W tym celu w urzędzie 
zorganizowany został punkt mobilny umoż-
liwiający rejestrację. Zainteresowani miesz-
kańcy po dopełnieniu formalności otrzymali 
login oraz hasło do systemu ZIP w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia w Białymstoku (ak-
tualnie można zarejestrować się w systemie 
za pośrednictwem internetu.  

„Zabiegani”. W tym roku, po raz pierwszy 
wprowadzono też kategorię poezji śpiewanej, 
w której najlepsza okazała się Weronika Bień-
ko z Technikum Leśnego w Białowieży. Jej 
wykonanie „Modlitwy” sprawiło, iż publiczność 
poprosiła o bis. 

Talent i zaangażowanie młodych lau-
reatów zostało docenione w postaci dyplomów 
i nagród, które wręczyli: Rościsław Kucewicz – 
Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury, Lech 
Michalak – Przewodniczący Rady Powiatu, 
Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka, ks. 
Prałat Zbigniew Niemyjski, dziekan dekanatu 
hajnowskiego i ks. kanonik Józef Poskrobko 
– proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża 
św. w Hajnówce. Dyplomy z podziękowaniami 
otrzymało również szanowne jury oraz ka-
techeci i nauczyciele przygotowujący uczest-
ników do konkursu. Uroczystość prowadzili: 
Iwona Kulesza i Wacław Kacprzak.

Wyniki na www.hajnowka.pl
Emilia Rynkowska
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23 marca gościliśmy w Hajnówce Bronisława Komorowskiego. 
O godzinie 13:00 Bronkobus zaparkował przed Urzędem Miasta, gdzie Prezydenta RP po-

witały władze samorządowe, pracownicy PKP i mieszkańcy miasta. Spotkanie z głową państwa 
odbyło się w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej. 

Podczas spotkania Prezydent życzył wszystkim, aby zgoda budowała poczucie biezpie-
czeństwa również dla mozaiki kulturowej i religijnej, by dawała poczucie szacunku okazywanego 
sobie wzajemnie i byśmy wygrali te wybory w imię zgody i współpracy.

Na pamiątkę spotkania z hajnowianami Prezydent otrzymał obraz hajnowskiej artyst-
ki – Joanny Kiersnowskiej, przedstawiający piękny wielobarwny dąb i miniaturową, metalową 
kolejkę.

Godzinę później „bronkobus” wyruszył do Białowieży. Następnego dnia Bronisław Komo-
rowski spotkał się również mieszkańcami Siemiatycz.

Emilia Rynkowska

W sobotę 14 marca 2015 roku w hali spor-
towej przy Zespole Szkół nr 3 w Hajnówce odbył się 
już po raz trzeci Edukacyjny Turniej Halowej Piłki 
Nożnej o Puchar Prezesa PUK. Zawody zorganizo-
wane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce 
dzięki swojej formule sportowo – edukacyjnej stały 
się imprezą cykliczną i cieszącą się dużym zainte-
resowaniem w środowisku piłkarskim. Spotkanie 
młodych piłkarzy zostało podzielone na dwie części. 

W pierwszym etapie drużyny roze-
grały zawody piłkarskie w systemie „każdy 
z każdym”. Sześć startujących zespołów (65 
uczestników) rozegrało 15 meczów. Zwycięsko 
z tej konfrontacji wyszedł zespół Gryf Gródek, 
wyprzedzając Piast Białystok oraz gospodarzy 

7 marca 2015r. OSiR i Urząd Miasta w Hajnówce zorganizował  Turniej Piłki Siatkowej 
Amatorów o Mistrzostwo Hajnówki w kategorii senior, a w kategorii oldboj o Puchar Burmistrza 
Miasta Hajnówka. Do turnieju zgłosiło się 12 zespołów, wśród nich trzy zespoły zza wschodniej 
granicy  - dwa z Prużan i jeden z Kamieńca. 

 W tej, od lat organizowanej imprezie, w kategorii oldboj puchar Burmistrza zdobył 
zespół z Białowieży. Na zakończenie turnieju w grupie oldbojów drużyny otrzymały pamiątkowe 
puchary i albumy ufundowane przez Urząd Miasta.

W kategorii senior drużyny grały w dwóch grupach po cztery zespoły. Dwa lata z rzędu 
mecz finałowy rozegrały zespoły Tartak Siemianówka i VERSAL Białystok. Lepszym okazał się 
Tartak Siemianówka. Drugie miejsce zajął „Versal”, trzecie - MALAI STUDIO Hajnówka, a czwarte 
„Z” -  Prużany.

Drużyny, które zajęły miejsce trzecie w grupie A i B zagrały mecz o V miejsce na sali PG 1
KODA STUDIO – ZAWODOWI AMATORZY   2:1
Wyniki meczów półfinałowych
VERSAL BIAŁYSTOK – MALAI STUDIO   2:0
TARTAK SIEMIANÓWKA – PRUŻANY   2:0 
Wyniki meczów finałowych
 I miejsce: VERSAL BIAŁYSTOK –  TARTAK SIEMIANÓWKA   0:2
 III miejsce: MALAI STUDIO – PRUŻANY   0:2 
Na zakończenie turnieju w kat. senior, zawodnicy czterech pierwszych zespołów zostali 

udekorowani przez władze miasta: Burmistrza Jerzego Siraka i Andrzeja Skiepko medalami, 
wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i albumy.

Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali: Damian Sidoruk – „Tartak Siemianówka”, Ja-
rek Szpilko –  „VERSAL” z Białegostoku, Kuba Hackiewicz – „MALAI STUDIO” z Hajnówki i Andrej 
Mucha – Prużany, którym wręczono upominki firmy „RUNO”

W ramach współpracy z Parkiem Wodnym zawodnicy meczu finałowego otrzymali bilety 
wstępu na basen. 

Organizator - OSiR dziękuje dyrekcji ZS nr 1 i ZS z DNJB za udostępnienie  hal sportowych.
Roman Wnuczko

Międzynarodowy Turniej 
Piłki Siatkowej Amatorów

Piłka Nożna i Ekologia – III Turniej 
O Puchar Prezesa Puk w Hajnówce

zawodów OSiR I Hajnówka. 
W drugiej części sobotniego spotkania, 

Pani Karolina Górna i Pan Dariusz Bielski – pra-
cownicy hajnowskiego PUK-u, przygotowali 
i przeprowadzili konkurs ekologiczny, który w po-
łączeniu ze sprawnością sportową miał na celu 
przybliżyć i pogłębić wiedzę z tematu segregacji 
odpadów. Wszyscy uczestnicy wciągnęli się w edu-
kacyjne współzawodnictwo i z wielkim zapałem 
zmagali się z postawionymi przed nimi zadaniami, 
przy czym się dobrze bawiąc. W konkursie miłą 
niespodziankę sprawili hajnowscy piłkarze, którzy 
najlepiej radzili sobie z postawionymi przed nimi 
zadaniami. Taki wynik piłkarzy Ośrodka niezmier-
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Profilaktyka zdrowotna 
w powiecie hajnowskim

Więcej o zip na stronie https://zip.nfz.gov.pl). 
Samorząd powiatowy aktywnie działa 

także na rzecz organizacji kampanii pro-
mocyjnych wśród dorosłych i młodzieży. 
W ubiegłym roku, w ramach programu ogra-
niczania zdrowotnych następstw palenia 
tytoniu, w hajnowskim amfiteatrze miejskim 
przeprowadzono akcję promocyjną, podczas 
której chętnych uczestników poddano badaniu 
na zawartość trującego tlenku węgla w wy-
dychanym powietrzu za pomocą urządzenia 
smokerlyzer. Ponadto rozpowszechniono 
materiały edukacyjne oraz rozstrzygnięto 
konkurs skierowany do dzieci i młodzieży, 
dotyczący zdrowego stylu życia i bezpieczne-
go zachowania. Kolejnym przedsięwzięciem 
zrealizowanym w ramach Światowego Dnia 
Rzucania Palenia była organizacja pogadanek 
edukacyjnych oraz konkursów plastycznych 
na najlepszy plakat w Specjalnym środku 
Szkolno– Wychowawczym w Hajnówce oraz 
Zespole Szkół Zawodowych– zwycięzcy otrzy-
mali nagrody ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe, zaś wszystkie nagrodzone prace 
zostały wywieszone w sali konferencyjnej 
w budynku urzędu. 

Poza działaniami własnymi powiat 
hajnowski aktywnie wspiera działania pro-
-zdrowotne organizowane przez inne podmio-
ty. W minionym roku samorząd przeznaczył 
kwotę w wysokości ok. 5000 tys. na dofinan-
sowanie zajęć edukacyjnych oraz zakup na-
gród w konkursach, realizowanych w ramach 
projektów o tematyce zdrowotnej.

 Plany na 2015r. wyglądają równie 

obiecująco. W tym roku zaplanowano orga-
nizację szeregu działań promocyjno – eduka-
cyjnych m.in. powiatowego konkursu wiedzy 
o AIDS (zwycięzca będzie reprezentował po-
wiat hajnowski w eliminacjach wojewódzkich), 
z kolei w ramach obchodów Światowego Dnia 
Bez Tytoniu– organizację konkursu plastycz-
nego oraz pogadanek edukacyjnych, a także 
akcje profilaktyczne podczas imprez kultu-
ralno– sportowych, w tym własną kampanię 
promocyjna w amfiteatrze miejskim. Nadal 
kontynuowana będzie również dobra współ-
praca z jednostkami służby zdrowia oraz 
akcja profilaktyczna „Zdążyć przed cukrzycą”, 
w ramach której mieszkańcy poszczególnych 
gmin powiatu hajnowskiego zostaną zapo-
znani z problematyką choroby, będą mogli 
zbadać poziom cukru we krwi oraz skorzystać 
z bezpłatnych konsultacji lekarskich. Równie 
gorąco zapraszamy mieszkańców Hajnówki 
do wspaniałej inicjatywy, jaka powstała parę 
lat temu pod nazwą „Hajnówka Biega” – biegi 
organizowane są w każdą środę o godź 17: 10 
zbiórka przy ul. Celnej. 

Promocja zdrowia i edukacja zdrowot-
na są ważnymi narzędziami w podnoszeniu 
świadomości zdrowotnej i poprawie stanu 
zdrowia mieszkańców. Wielość inicjatyw pod-
jętych w tym kierunku daje nadzieję na wzrost 
zainteresowania zdrowym trybem życia oraz 
potrzebą regularnych badań. 

Katarzyna Nikołajuk
konsultacja merytoryczna: Danuta 

Ługowoj
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Wizyta Bronisława 
Komorowskiego w Hajnówce
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Wielkimi krokami zbliża się czas egzaminów– w dniach 21– 23 kwietnia gimnazjaliści przystąpią 
do testów sprawdzających wiedzę z trzech lat nauki. Przed młodzieżą trudny wybór dotyczący kierunku 
dalszej edukacji– odpowiedzi na pytania „jaką szkołę wybrać?”, „na jaki kierunek iść?” zaważą o przyszłej 
karierze zawodowej. Etap wyboru szkoły ponadgimnazjalnej jest jednym z najważniejszych kroków ku 
planowaniu przyszłości. Placówki przygotowują się do przyjęcia nowych uczniów, aktywnie promują 
swoją ofertę edukacyjną. O tym, że to hajnowskie szkoły– Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół 
z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego oraz Zespół Szkół Zawodowych są właściwym wyborem, moż-
na przekonać się po zapoznaniu z „Informatorem dla szkół” przygotowanym przez Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce.Uczniom niepełnosprawnym fachową opiekę oraz pomoc oferuje Specjalny Ośrodek Szkolno 
–Wychowawczy.

Zespoły Szkół mają przyszłym licealistom wiele do zaoferowania– ciekawą ofertę edukacyjną, 
możliwość profesjonalnego przygotowania do egzaminów przez doświadczoną kadrę, atrakcyjne stypen-
dia, możliwość osobistego rozwoju w trakcie zajęć pozalekcyjnych, warsztaty i spotkania w zaprzyjaźnio-
nych instytucjach i przedsiębiorstwach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz rynku pracy, 
szkoły stale rozbudowują swoją ofertę dydaktyczną. By przybliżyć swoją ofertę edukacyjną placówki 
zorganizowały dni otwarte, podczas których zaproszeni gimnazjaliści ze szkół z terenu powiatu hajnow-
skiego mogli poznać także atmosferę szkoły i warunki rekrutacji.

Zespół Szkół Zawodowych

Zespół Szkół Zawodowych to placówka, która już od ponad 90. lat kształci wykwalifikowaną 
kadrę. Atutem szkoły jest możliwość kształcenia się w wielu kierunkach potrzebnych na rynku pracy. 
W roku szkolnym 2015/2016 szkoła uruchamia nabór na nowe profile: technikum logistyczne o profilu 
mundurowym oraz technikum handlowe. Na szeroki wachlarz ofertowy składają się ponadto technikum 
mechaniczne, ekonomiczne, budownictwa, informatyczne oraz usług gastronomicznych. Czteroletni okres 
nauki podsumowuje egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Certyfikaty 
zawodowe wydawane są także w języku angielskim, są ważne we wszystkich krajach UE– to z pewno-
ścią dodatkowy atut kształcenia na kierunku technicznym. Nauka w technikum daje szansę praktycznej 
nauki zawodu, a przez to– zdobycie cennego doświadczenia. Zespół Szkół Zawodowych zapewnia swoim 
uczniom praktyki zawodowe w zakładach pracy współpracujących ze szkołą (m.ni. w  Budimex Danwood 
w Bielsku Podlaskim– firma ufundowała stypendia najlepszym uczniom z technikum budowalnego), po-
nadto istnieje również możliwość odbywania zagranicznego stażu– w ubiegłym roku szkolnym młodzież 
uczęszczająca do Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych brała udział w warsztatach szkolenio-
wych w Centrum Wspierania Rzemiosła w Goetz w Niemczech. Z kolei w bieżącym roku szkolnym na prak-
tyki zagraniczne wyjadą uczniowie Technikum Mechanicznego. Placówka kształci także wykwalifikowaną 
kadrę w zasadniczej szkole zawodowej. Poza rozbudowaną ofertą edukacyjną, uczniowie mają możliwość 
rozwoju w licznych zajęciach pozalekcyjnych. 

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego

Przyszli licealiści mogą zdecydować się na naukę w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języ-
ka Białoruskiego w Hajnówce. Szkoła ma wiele do zaoferowania– nowoczesne zaplecze dydaktyczne, 
możliwość osobistego rozwoju  (w szkole funkcjonują m.in. liczne koła zainteresowań, podczas których 
uczniowie rozwijają swoje talenty, a także przygotowywani są do matury oraz licznych olimpiad; ponadto 
działa Zespół wokalny Zniczka, Szkolny Klub Wolontariusza, koło pisania ikon, sekcje sportowe: piłki 
siatkowej, tenisa, aerobiku, piłki koszykowej, basenu - w ramach zajęć wf- u uczniowie raz w tygodniu 
bezpłatnie korzystają z zajęć na pływalni) oraz ciekawa oferta edukacyjna, skonstruowana pod kątem 
indywidulanych preferencji ucznia. Składając papiery aplikant nie dokonuje wyboru pomiędzy poszczegól-
nymi profilami klas (typu humanistyczna, matematyczna itp.), ale sam je tworzy. Odbywa się to poprzez 

wskazanie trzech przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym – do wyboru m.in. język polski, 
biologia, matematyka, geografia, fizyka, informatyka oraz języki– francuski, angielski, niemiecki i rosyjski. 
Specyfika szkoły zakłada obowiązkową naukę języka białoruskiego; nie jest to język trudny, nauka obej-
muje 3 godziny tygodniowo. Ponadto te osoby które dopiero zaczynają przygodę z językiem, w pierwszym 
semestrze traktowani są ulgowo. O tym, że szkoła jest dobrym wyborem świadczy obecność II Liceum 
Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego na liście 500. najlepszych liceów w Polsce, 
skalsyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY.  Potwierdzeniem tego jest tytuł 
„Brązowe szkoły 2015” nadany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

Ciekawą ofertę przygotował także Zespół Szkół Ogólnokształcących. Od roku szkolnego 
2015/2016 uczniowie liceum będą sami decydować o wyborze przedmiotów rozszerzonych, zgodnie 
z zainteresowaniami i ewentualnymi planami na przyszłość. Dodatkowym przedmiotem nauczanym na 
poziomie rozszerzonym jest także angielski. Na tym nie koniec nowości: z uwagi na zainteresowanie 
przyszłych uczniów w roku szkolnym 2015/2016 powstanie nowy kierunek: klasa o profilu mundurowym. 
Oferta jest bardzo atrakcyjna: przewidziano zajęcia ze specjalistami w ramach współpracy ze służbami 
mundurowymi, obozy i wyjazdy sprawnościowe, dodatkowe zajęcia sportowe przygotowujące do testów 
sprawnościowych. Szkoła poza ciekawą ofertą dydaktyczną ma dużo do zaoferowania. Szeroki wachlarz 
zajęć pozalekcyjnych: rekreacyjno-sportowych, wolontariatu, ambitnej rozrywki, filmowych, teologicz-
nych pozwalają na rozwój pasji i talentów. W tym celu placówka współpracuje także z licznymi instytu-
cjami. Ponadto, realizowane są interesujące projekty i programy edukacyjne np. Erasmus, Zapobieganie 
nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia 
i aktywności fizycznej, e-Przyrodnik, Trzymaj formę, Znajdź właściwe rozwiązanie i inne.  W 2015r. szkoła 
otrzymała certyfikat szkoły przyjaznej żywieniu i aktywności fizycznej.

Rozwój oświaty aktywnie wspiera powiat hajnowski. Najlepsi uczniowie ze szkół prowadzonych 
przez powiat, osiągający średnią ocen 5.0 otrzymują stypendium w ramach Powiatowego Funduszu Sty-
pendialnego im. prof. Simony Kossak. Ponadto, w ramach umowy podpisanej przez Starostwo Powiatowe 
z Politechniką Białostocką, uczniowie będą mogli m.in. wziąć udział w interesujących zajęciach w labora-
torium uczelni, w wykładach ze studentami oraz wykładowcami, uczestniczyć w zajęciach w ramach kół 
zainteresowań – słowem, już w szkole średniej będą mogli poczuć się studentami i zdobyć cenną wiedzę. 

Odpowiedni wybór szkoły na etapie liceum i gimnazjum to gwarancja przyszłego sukcesu. Szkoły 
prowadzone przez powiat hajnowski z pewnością są dobrym kierunkiem – każda z nich ma własną spe-
cyfikę i zalety. Łączy je jedno – wysoki poziom nauczania, bogata oferta edukacyjna, wsparcie rozwoju 
uczniów. Więcej o ofercie edukacyjnej poszczególnych placówek oraz terminach rekrutacji znajduje się 
w „Informatorze dla szkół”, dostępnym na stronie www.powiat.hajnowka.pl.

Katarzyna Nikołajuk

Rekrutacja do szkół ruszyła – szkoły prowadzone przez powiat 
przygotowały atrakcyjną ofertę

Pierwszy dzień wiosny, 21 marca 2015r., młodzi biegacze z Polski spędzili na rywalizacji 
sportowej o Mistrzostwo Polski w biegach przełajowych juniorów i juniorów młodszych w Iławie. 
Zawody zorganizowane zostały na malowniczej trasie, nad jeziorem w pobliżu hotelu Grand Hotel 
TIFFI. Wśród reprezentantów województwa podlaskiego znalazł się również zawodnik Klubu 
Sportowego Puszcza Hajnówka Łukasz Karpiuk. To dzięki wsparciu firmy Parkiet Hajnówka oraz 
władz Urzędu Miasta Hajnówka i Zespołu Szkół z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego w Haj-
nówce, możliwe było przygotowanie i występ tego zawodnika na szczeblu Mistrzostw Polski. 
Łukasz zaprezentował bardzo wysoką formę i w biegu na dystansie 5 km juniorów młodszych,  
zajął 10. miejsce, zdobywając dla klubu 4 punkty.                                           Roman Sacharczuk

Łukasz Karpiuk w pierwszej dziesiątce Mistrzostw 
Polski Juniorów Młodszych w biegach przełajowych



miejsca. 
Hubert Maglewski i Joanna Ostapczuk Dru-

żynowymi Mistrzami Polski
W dniach 21-22.03.2015, po raz kolejny w By-

tomiu odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski. W tym 
roku zanotowano rekordową obecność ok. 400 zawod-
ników i zawodniczek z 56 uczelni całego kraju. W tym 
licznym gronie nie mogło zabraknąć silnego hajnow-
skiego akcentu, wychowanków trenera Jakuba Ostap-
czuka. Joanna Ostapczuk i Hubert Maglewski godnie 
reprezentowali swoje uczelnie: Hubert- AWF Katowice, 
Asia- Uniwersytet Warszawski.

Asia uplasowała się na siódmym punktowa-
nym miejscu, a Hubert po wygranej czterech z pięciu 
walk cieszył się na podium brązowym medalem.
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Piłka Nożna i Ekologia 
– III Turniej 

O Puchar Prezesa Puk 
w Hajnówce

nie ucieszył Pana Jarosława Kota – Prezesa PUK 
w Hajnówce, ponieważ świadome młode poko-
lenie hajnowian to czystsze miasto. Rywalizacja 
na boisku i w konkursie ekologicznym tak, jak 
w latach ubiegłych przebiegała we wspaniałej 
atmosferze. Wszyscy uczestnicy podeszli do zawo-
dów z maksymalnym zaangażowaniem. 

Puchary i medale wręczali: Zastępca 
Burmistrza Miasta Hajnówka Andrzej Skiep-
ko i Prezes PUK w Hajnówce Jarosław Kot. 
Zawody prowadzili: Dyrektor OSiR Mirosław 
Awksentiuk i Janusz Ludwiczak, a nad cało-
ścią czuwali Marek Hanula, Roman Wnuczko, 
Piotr Awksentiuk, Paweł Awksentiuk oraz 
rodzice hajnowskich piłkarzy z Panią Barbarą 
Gawryluk na czele. Mecze sędziowali Łukasz 
Samosiuk i Andrzej Grygoruk. Oprawa gra-
ficzna turnieju (plakaty, puchary i medale) 
Małgorzata Muszkatel.

Miejmy nadzieję, że wspólny projekt 
Przedsiębiorstwa PUK w Hajnówce i Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Hajnówce przez następne 
lata będzie ważnym punktem w kalendarzu imprez 
rekreacyjno – sportowych oraz będzie przybliżał  
następnym pokoleniom młodych piłkarzy tematy 
z wiedzy o ekologii.                                Marek Hanula

Cd. ze str. 2

Uczennica klasy II Gimnazjum z Dodatko-
wą Nauką Języka Białoruskiego Julia Biegańska 
zajęła I miejsce na etapie wojewódzkim XVI Kon-
kursu Ortograficznego dla Uczniów Gimnazjów, 
organizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 9 w Białymstoku. Konkurs ma zasięg 
wojewódzki, a w bieżącym roku wzięli w nim 
udział przedstawiciele  29  szkół  województwa 
podlaskiego.                                     Robert Kawecki

Julia Biegańska 
Mistrzem Ortografii

Bartosz Bortniczuk trzeci na Pucharze Pol-
ski Judo do lat 15

Otwarty Puchar Polski w Judo odbył się 
15-03-2015r. w Białymstoku. Trenerzy i organizatorzy 
stwierdzili, że był to najmocniejszy Puchar Polski. 
Wystartowało w nim 250 zawodników i zawodniczek 
z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Polski. Ukraina, Białoruś 
i Litwa to potęgi światowego judo. Bardzo dobry występ 
miał Bartosz Bortniczk. Przegrał minimalnie jedną walkę 
o wejście do finału z Białorusinem, zaś o trzecie miejsce 
wygrał przed czasem i zdobył brązowy medal. 

Dobrze też walczył Filip Maciuka i Mateusz 
Jóźwik ostatecznie zajęli 7 miejsce. Mila Przygocka była 
piąta w swojej wadze.

W tym samym obiekcie odbył się też Międzyna-
rodowy Turniej Dzieci w JUDO do lat 13 „East Judo Open”. 
W turnieju wystartowało 360 zawodników i zawodniczek 
z czego blisko połowa to dzieci z zagranicznych klubów 
(Białoruś, Ukraina i Litwa). Wyniki naszych judoków 
w swoich kategoriach wagowych: złote medale zdobył 
Oskar Matuszewski i Filip Michalczuk, brązowe medale 
wywalczyli Wojciech Domański i Michał Iwaniuk, czwarte 
miejsce zdobyli Wiktoria Dudkowska i Michał Masalski. 
W najmocniej obsadzonych kategoriach nasi czołowi 
zawodnicy Michał Ginszt i Bartosz Iwaniuk zajęli piąte 

MŁODZI HAJNOWIANIE NA PODIUM

Krzyżówka- wężyk: rozwiąż krzyżówkę i wygraj nagrody! 

Ostatnia litera jednego hasła jest równocześnie pierwszą kolejnego! Powodzenia! 

1. Organ władzy uchwałodawczej w powiecie,  podlega 
mu Zarząd Powiatu R_ _A P_ _ _ _ _U

2. Akt prawny uchwalany przez organy samorządu 
terytorialnego U_ _ _ _ _A 

3. Decyzja organu  uchwałodawczego wyrażająca pozytywną 
ocenę działalności finansowej organu wykonawczego (czyli 
Zarządu Powiatu) w określonym okresie. A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _M

4. Tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po 
ukończeniu studiów drugiego stopnia M_R

5. Skrót nazwy organu kontroli i nadzoru jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej R_O 

6. Samorządowe Kolegium O _ _ _ _ _ _ _ _E - do tego organu 
przysługuje odwołanie od decyzji organów administracji  

7. Platforma elektroniczna dzięki której można załatwiać 
sprawy w urzędzie, przez internet bez konieczności fizycznego 
kontaktu z urzędem E –_ _ _ _D 

8. D_ _ _ _ _ _K Ustaw – oficjalne źródło poznania 
powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, jego wydawanie należy do kompetencji Prezesa 
Rady Ministrów 

9. K_ _ _ _S postępowania administracyjnego - zbiór przepisów regulujących procedurę postępowania przed organami 
administracji publicznej lub innymi organami powołanymi do załatwiania danej sprawy.

10. S _ _ _ _ _ _D – forma organizacji wyodrębnionej grupy społecznej, która może decydować o sprawach dla niej 
istotnych, bezpośrednio lub za pomocą wybranych przedstawicieli. Jednym z rodzajów jest terytorialny. 

Kupon konkursowy należy dostarczyć do 15.05.2015 r. bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w 
Hajnówce, do punktu Obsługi Klienta (parter)  lub wysłać na adres: 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17 – 200 Hajnówka, z dopiskiem 
,,Krzyżówka”.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 

__ __ __ __ __ __ __ __ __
1  2    3   4   5   6   7   8   9

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych w 
celu niezbędnym dla przeprowadzenia i konkursu i opublikowania moich danych osobowych na łamach gazety w razie wygranej. 
Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji. Podanie danych jest dobrowolne i czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do podanych
danych, ich poprawiania i usuwania. Niewypełnienie wszystkich danych osobowych nie wyklucza z uczestnictwa, lecz jest 
niezbędne do prawidłowego dostarczenia nagrody. 
………………………………………………. ….…………………………………………

data podpis osoby pełnoletniej 
Imię i Nazwisko …………………………………………….............................................................................................. ............
Numer telefonu……………………………………………………………………………………………………………………. 

Drużynowymi Mistrzami Polski seniorów 
została drużyna Huberta Maglewskiego AWF Katowice, 
zaś Drużynowymi Mistrzami Polski seniorek  została 
drużyna Asi Ostapczuk - UW. 

Jakub Ostapczuk 

XI Mistrzostwa Polski Submission Fighting
28-29 marca w Warszawie został rozegrany 

jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych turniejów 
sportów walki - Submission Fighting. Jest to formuła, 
w której startują m.in zapaśnicy, judocy, zawodnicy 
Brazylijskiego Ju-Jitsu, sambo. Od kilku lat z powodze-
niem startuje w nim hajnowski judoka Rafał Sosnowski, 
wychowanek trenera Jakuba Ostapczuka z klubu Żubr. 
Rafał zajął II miejsce w kategorii Profesjonaliści 99 kg, 
pokonując w walce półfinałowej utytułowanego zawod-
nika MMA, wielokrotnego medalistę Mistrzostw Świata 
i Europy- Kornela Zapadkę.

W zawodach wzięło udział ok. 600 zawodni-
ków z całego kraju.                               Roman Sacharczuk

Grand Prix Polski WPA
Po raz pierwszy w Polsce zostały rozegrane 

Grand Prix Polski WPA w wyciskaniu sztangi leżąc, które 
zarazem było eliminacją do Mistrzostw Świata tej fede-

racji. Mistrzostwa Świata WPA.  Łódzkie zawody wyło-
niły polską reprezentację, która  14 maja będzie walczyć 
o medale w Łutsku na Ukrainie.

Do zawodów przystąpiło 120 najsilniejszych 
ludzi z całego kraju. Nasze tereny reprezentował 17-letni 
hajnowianin Hubert Jakubiuk - uczeń II Technikum 
Budowlanego Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce. 
Huber zajął pierwsze miejsce w kategorii wiekowej (16-
17 OPEN) oraz trzecie miejsce w kategorii wagowej do 
67,5 kg. Podium zapewniło mu wyciśnięcie sztangi o wa-
dze 130 kg przy wadze ciała 65,5 kg.        Adam Panfiluk


