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Nie da się ukryć, że Polska jest krajem posiadającym bogatą historię. Dzień taki, jak 3 
maja, to idealna okazja, aby przybliżyć nam część przeszłości dotyczącą naszego kraju. Co dawała 
ówczesnym Polakom Konstytucja Trzeciego Maja, co daje obecnym? O tym, pod Obeliskiem im. 
Konstytucji 3 Maja w Parku Miejskim, mówił Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka. Na wstępie 
swojej przemowy burmistrz przeczytał list okazjonalny nadesłany przez Prezydenta RP – Broni-
sława Komorowskiego. 

Wzorcem lat ubiegłych uroczystość rozpoczęła się Świętą Liturgią i Nabożeństwem 
Dziękczynnym w Intencji Ojczyzny w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce oraz Uroczystą Mszą 
w Intencji Ojczyzny w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. Główna uroczystość 
pod Obeliskiem rozpoczęła się Hymnem Narodowym w wykonaniu Orkiestry Dętej. Po wystąpieniu 
okolicznościowym Burmistrza Miasta Hajnówka duchowni kościoła katolickiego i prawosławnego 
zmówili Modlitwę za Ojczyznę. Poszczególne Delegacje złożyły kwiaty. Uroczystość wzbogacił 
koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej, pod batutą Krzysztofa Romaniuka. 

Wieczorem, w Hajnowskim Domu Kultury odbył się koncert w wykonaniu młodych patrio-
tów. Pierwsze wystąpiły przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Hajnówce. Zespół 
Tańca Ludowego „Przepiórka” zatańczył tańce narodowe, natomiast pieśni patriotyczne popłynęły 
z ust uczestników Studia Piosenki Estradowej HDK i Trio „SANCTUS”. W tym roku, młodzież z Te-
atru „RÓŻNOŚCI” recytowała wiersze o miłości do Ojczyzny. 

                                                                                                          Emilia Rynkowska
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Obchody Konstytucji 3 Maja
Dnia 30 kwietnia 2015r. w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Hajnówce odbyła się VII sesja Rady 
Powiatu Hajnowskiego. Rada zapoznała 
się ze sprawozdaniami z realizacji za-
dań powiatu, podjęła też kilka ważnych 
uchwał (w tym o obniżce diet).

Obradom przewodniczył Przewod-
niczący Rady Powiatu Hajnowskiego Lech 
Jan Michalak. W sesji udział wzięli Radni 
Sejmiku Województwa Podlaskiego: Mi-
kołaj Janowski i Henryk Łukaszewicz, 
a także kierownicy powiatowych jednostek 
organizacyjnych oraz naczelnicy wydzia-
łów Starostwa Powiatowego w Hajnówce. 
W trakcie sesji Rada zapoznała się z in-
formacjami: o sytuacji na lokalnym rynku 
pracy oraz o przeciwdziałaniu bezrobo-
ciu z uwzględnieniem zadań realizowa-
nych przez Powiatową Radę Zatrudnienia; 
z przebiegu realizacji powiatowego progra-
mu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji 
lokalnego rynku pracy w 2014r.; o realizacji 
programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego 
w 2014r.; o realizacji zadań powiatowych 
wynikających z ustawy o pomocy spo-
łecznej z uwzględnieniem działalności 
Domu Pomocy Społecznej w Białowieży, 
Domu Dziecka w Białowieży, Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia, Warsztatów Terapii Za-
jęciowej i Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Hajnówce; oceną zasobów po-
mocy społecznej na terenie powiatu.

Sprawozdania przedkładali kierow-
nicy poszczególnych jednostek organizacyj-
nych i naczelnicy wydziałów, realizujących 
określone zadania publiczne. W trakcie wy-
stąpień zreferowano realizację programów, 
przedstawiono statystyki, szeroko omó-
wiono wyzwania i dotychczas zrealizowane 
cele oraz działalność poszczególnych pla-
cówek. W dalszej części sesji Rada przyjęła 
uchwały w sprawach: zmian w budżecie 
na 2015r.; zmian do wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2015-2023; uchwalenia 
powiatowego programu promocji zatrud-
nienia oraz aktywizacji lokalnego rynku 

VII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego
pracy na lata 2015-2020; utworzenia Związ-
ku Powiatów Województwa Podlaskiego; 
przyjęcia statutu Związku Powiatów Woje-
wództwa Podlaskiego; zasad reprezentacji 
Powiatu Hajnowskiego w Związku Powia-
tów Województwa Podlaskiego; określe-
nia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycielom, którym powie-
rzono stanowiska kierownicze w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Hajnowski; określenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć dla na-
uczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk 
o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin; określenia tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów, psychologów i logopedów; 
powołania Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Hajnówce; udzielenia pomocy finansowej 
Samorządowi Województwa Podlaskiego; 
ustalenia wysokości diet i zwrotu kosz-
tów podróży służbowych radnym Powiatu 
Hajnowskiego– głosowanie poprzedził 
wniosek radnej Barbary Wasiluk o zrówna-
nie diet radnym. Wniosek został oddalony, 
Rada przyjęła projekt w sprawie obniżek 
diet dla radnych wypracowany przez Zarząd 
Powiatu. 

W punkcie wolne wnioski Przewod-
niczący Lech Jan Michalak poinformował 
Radę o inicjatywie samorządu wojewódz-
twa, jaką jest nadanie tytułu Podlaski 
Samorządowiec 25lecia. Rada Powiatu 
wytypowała do tytułu radnych: Mikołaj 
Aleksiuk, Andrzej Downarowicz, Sergiusz 
Kojło, Lech Jan Michalak, Mikołaj Micha-
luk, Włodzimierz Pietroczuk, Jerzy Sirak, 
Mirosław Romaniuk, Stefan Sadowski. 

Więcej informacji odnośnie prze-
biegu sesji, interpelacji oraz treści uchwał 
można znaleźć w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Hajnówce oraz na stronie www.powiat.
hajnowka.pl. Kolejna sesja odbędzie się 
12.06 br. 

Katarzyna Nikołajuk
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W sobotę, 2 maja 2015r. w Koście-
le Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji 
w Hajnówce została odprawiona uroczysta 
Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Bp. 
Tadeusza Pikusa, Ordynariusza Diecezji 
Drohiczyńskiej. Po Mszy Świętej odsłonięto 
i poświęcono pomnik upamiętniający ofiary 
Katynia (1940r.) i katastrofy smoleńskiej 
(2010r.). W uroczystości uczestniczyli du-
chowni katoliccy z archidiecezji białostockiej 
i diecezji drohiczyńskiej, duchowni prawo-
sławni, siostry zakonne, władze miasta 
i powiatu, delegacje szkół, zuchy, harcerze, 
poczty sztandarowe i mieszkańcy miasta. 
Hymn i pieśnie patriotyczne zagrała Or-
kiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Hajnówce, pod batutą Krzysztofa Roma-
niuk. Specjalne wyrazy łączności duchowej 
i modlitewnej przesłali drohiczyński biskup 
senior Antoni Dydycz oraz były premier Ja-
rosław Kaczyński. 

Pomnik „SMOLEŃSK 2010 - KATYŃ 
1940” został zaprojektowany przez Adama 
Korobkiewicza z Narwi, radnego Sejmiku 
Wojewódzkiego Henryka Łukaszewicza oraz 
radnego Rady Miasta w Hajnówce Bogusła-
wa Łabędzkiego. Pod symbolem Godła Na-
rodowego i obok wizerunku anioła widnieje 
napis: „Pamięci 96. Polaków na czele z Pre-
zydentem RP Lechem Kaczyńskim, którzy 

Msza Święta w intencji Ojczyzny 
i odsłonięcie Pomnika Ofiar Zbrodni 

Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej 
w Hajnówce

2 maja na placu przez Urzędem Miasta Hajnówka zabrzmiał Hymn Polski w wykonaniu 
Orkiestry Dętej pod batutą Krzysztofa Romaniuka. Wszyscy w zadumie patrzyli jak na maszt wcią-
gana jest flaga państwowa. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele 
samorządu hajnowskiego z burmistrzem - Jerzym Sirakiem i przewodniczącym rady – Jakubem 
Ostapczukiem na czele.

10 kwietnia 2010 roku zginęli w katastrofie 
lotniczej pod Smoleńskiem w drodze na uro-
czystości upamiętnienia 70. rocznicy sowiec-
kiej zbrodni ludobójstwa w Lesie Katyńskim 
dokonanej na jeńcach wojennych oficerach 
Wojska Polskiego w 1940 r. - 2 maja 2015 - 
Mieszkańcy Hajnówki”

Obelisk został usytuowany pod ist-
niejącym już wysokim krzyżem przy koście-
le Sióstr Klarysek.

Odsłonięcia płyty pamiątkowej do-
konali posłowie na Sejm RP: Krzysztof Jur-
giel i Dariusz Piontkowski oraz radny Sejmi-
ku Województwa Podlaskiego Henryk Łuka-
szewicz. Poświęcili go ks. bp Tadeusz Pikus 
oraz prawosławny dziekan hajnowski ks. 
mitrat Michał Niegierewicz. Na zakończenie 
uroczystości delegacje złożyły wieńce. 

SPONSORZY:
- Klub Parlamentarny Prawo I Sprawiedli-
wość
- Nadleśnictwo Hajnówka
- Andrzej i Łucja Pryczynicz – Andrewpol 
Hajnówka
- Bondaruk Marek – Piekarnia Bochen Bielsk 
Podlaski
- Ryszard Sokołowki – Hamech Hajnówka
- Marek i Anna Antoniuk

Emilia Rynkowska

Od pierwszego stycznia br. funkcjonu-
je pakiet onkologiczny – jego głównym celem 
jest podniesienie jakości opieki medycznej 
nad pacjentami onkologicznymi. Idea pakietu, 
proces jego wdrażania był przez dłuższy czas 
tematem nr jeden w ogólnopolskich mediach. 
W masie sprzecznych informacji trudno wy-
czytać wiarygodne treści. Poniżej kilka słów 
o tym czym jest pakiet onkologiczny i jak wy-
gląda leczenie pacjenta w praktyce.

 Nowotwór  to nie wyrok – wykrycie 
choroby we wczesnym stadium zwiększa 
szanse na przeżycie. Usprawnieniu procesu 
leczenia pacjenta ma służyć pakiet onkolo-
giczny zakładający tzw. szybką ścieżkę terapii 
onkologicznej. To nowe rozwiązanie orga-
nizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie 
poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy 
diagnostyki i leczenia.

Pierwszy krok to wizyta pacjenta u le-
karza POZ, który zleca wykonanie niezbędnych 
badań, dokona oceny dolegliwości. Pacjent, 
u którego lekarz POZ podejrzewa nowotwór 
złośliwy (jeśli na podstawie wykonanych 
badań nie wykluczy tej choroby), otrzymuje 
kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego 
(karta DILO), dzięki której szybko dostanie się 
do specjalisty. Zielona Karta jest nieodłączną 
częścią szybkiej terapii onkologicznej, pełni 
rolę skierowania, które umożliwia rozpoczęcie 
leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicz-
nej.  Dokumentuje cały proces diagnostyki 
i leczenia, aż do powrotu pacjenta do lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej po zakończe-
niu leczenia.

Pacjent, który otrzyma Zieloną Kartę, 
powinien zgłosić się do lekarza specjalisty. 
W tym momencie pojawia się ważna część 
składowa pakietu tj. termin. W ramach szyb-
kiej terapii onkologicznej termin liczony od 
momentu założenia karty DILO u lekarza POZ 
do postawienia diagnozy nie powinien wynosić 
nie więcej niż 9 tygodni. Kolejnymi ważnymi 
elementami usprawniającymi leczenie jest 
zniesienie limitowania diagnostyki i leczenia 
onkologicznego, a także stworzenie odrębnej 

Pakiet onkologiczny realizowany 
w Hajnowskim SP ZOZ

listy pacjentów onkologicznych. Wprowadzone 
mechanizmy służą skróceniu kolejek pacjen-
tów oczekujących na świadczenia specjali-
styczne oraz łatwiejszemu dostępowi do tych 
świadczeń.

Z chwilą zdiagnozowania nowotworu 
pacjent trafia pod opiekę koordynatora. Jego 
rolą jest wsparcie pacjenta informacyjnie, ad-
ministracyjnie i organizacyjnie a także pomoc 
w komunikacji z lekarzami. Dzięki wsparciu 
koordynatora pacjent nie zostaje z chorobą 
sam.

SPZOZ w Hajnówce realizuje pakiet 
onkologiczny od 17 stycznia.  Pakiet realizo-
wany jest w poradniach podstawowej opieki 
zdrowotnej, w poradniach specjalistycznych 
w zakresie: chirurgii ogólnej, chirurgii on-
kologicznej, dermatologii, endokrynologii, 
gastrologii, neurologii, okulistyki oraz okuli-
styki dla dzieci, otolaryngologii, położnictwa 
i ginekologii, urologii, nefrologii, onkologii, 
endokrynologii oraz na oddziałach szpitalnych 
w zakresie: ginekologii i położnictwa, gruźlicy 
i chorób płuc. Hajnowski ZOZ współpracuje 
również z różnymi  ośrodkami w Białymstoku 
i Choroszczy w zakresie diagnostyki i lecze-
nia.  Od 17 stycznia z pakietu skorzystało 21 
pacjentów.

Funkcję koordynatora w SP ZOZ 
w Hajnówce pełni pani Irena Siegień. Kiedy 
pacjenci dowiadują się o chorobie, są bardzo 
zagubieni, nie wiedzą co mają ze sobą począć, 
nie pamiętają zaleceń lekarza. Zdarzają się 
też pacjenci, którzy mają wiele, bardzo szcze-
gółowych pytań, w miarę możliwości staram 
się im pomóc, uspokoić, wysłuchać, wyjaśnić, 
przypomnieć o terminie wizyty i tym podobne. 
To bardzo odpowiedzialna praca, mimo to daje 
ogromną satysfakcję, że w tak trudnej sytuacji 
mogę wspomóc pacjenta – mówi Irena Siegień, 
koordynator ds. Pakietu Onkologicznego.  

Więcej o pakiecie onkologicznym na 
stronie www.pakietonkologiczny.gov.pl oraz 
www.nfz-bialystok.pl.

Katarzyna Nikołajuk

Hajnówka 16.04.2015
Szanowna Redakcjo!

 Postanowiłam opisać swój pobyt na leczeniu w szpitalu im. lek. Włodzimierza Mantiu-
ka w Hajnówce. W ten sposób chce wyrazić publicznie opinie pacjentów, z którymi się leczyłam. 
Mam 90 lat, co muszę zaznaczyć, z powodu  krążącej opinii, że staruchów się nie leczy, bo i po co?

Zadzwoniłam na pogotowie, bo źle się poczułam. Była godzina 11-ta w nocy, z soboty 
na niedzielę Wielkanocną. Pani dyspozytorka nie miała wolnej karetki, więc podała mi numer 
telefonu doktora dyżurnego w szpitalu.

Pani doktor Wielgus, zapytała o adres i wiek. Powiedziała, że jak nie będzie karetki to za-
wiezie mnie na Izbę Przyjęć swoim samochodem. Za moment byłam na Pogotowiu, na czyściut-
kim łóżku, z podłączonymi aparatami i kroplówką. Miły, uśmiechnięty pan ratownik, co pewien 
czas, sprawdzał kroplówkę i pytał o samopoczucie.

Rano zostałam przewieziona na Oddział Wewnętrzny. Pan doktor  Siemieniuk Jerzy wy-
pytał mnie cierpliwie i dokładnie o dolegliwościach a pani pielęgniarka, uśmiechnięta, przystąpiła 
do zleconych przez lekarza czynności.

Nie zauważyłam żeby ktoś z lekarzy czy personelu stracił cierpliwość do pacjentów. Dla-
czego to wszystko opisuje? Bo jestem pod wrażeniem reportażu w telewizji o jednej z przychodni  
w szpitalu.

Korytarz zapchany oczekującymi chorymi i chorymi z dziećmi na rękach. Rozmowa z le-
karzem to wygrana w totolotka.

O pielęgniarkach nie ma co wspominać. Biegają, rozpychając się, z jednych drzwi do 
drugich i z powrotem. Wprowadzając rozgardiasz i nerwową atmosferę, pozorując ciężką pracę 
nie umniejszającą interesantów. Ta kotłowanina trwała do końca ich pracy. Ciarki przeszły mi 
po plecach, patrząc jak są traktowani chorzy. Dlatego z wielkim szacunkiem i wdzięcznością 
składam podziękowanie oddanym pracownikom Szpitala w Hajnówce. Szczególnie pani Wielgus 
i panu Jerzemu Siemieniukowi. 

Jestem zadowolona, że mieszkam w miłym czystym miasteczku z tak dobrze zorganizo-
waną praca w Szpitalu, Przychodni, Izbie Przyjęć czy Urzędach innych szczebli.

Regina Paszko
Hajnówka

Obchody Dnia Flagi
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W dniach 23-24 kwietnia 2015 r. w Hajnówce odbyła się kolejna wizyta studyjna organi-
zowana w ramach mikroprojektu pn. „Hajnówka – Kamieniec. Poznajemy, promujemy.”, realizo-
wanego w ramach projektu parasolowego pn. „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności 
lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Urzę-
du Miasta Hajnówka, dyrektorzy podległych jednostek organizacyjnych oraz goście z Białorusi 
z Wiceprzewodniczącym Kamienieckiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego na czele.

Podczas wizyty dwudziestoosobowa grupa miała okazję zapoznać się z placówkami 
prowadzącymi działalność między innymi w dziedzinie oświaty, turystyki, kultury i gospodarki 
komunalnej Miasta Hajnówka i okolicznych gmin. Jako, że wśród gości byli dyrektorzy i kierowni-
cy jednostek edukacyjnych w programie zaplanowano wizyty w Zespole Szkół Nr 2 w Hajnówce, 
Przedszkolu Samorządowym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce i w Zespole Szkół 
w Narewce. W programie ujęto również wizytę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Haj-
nówce oraz przejazd przez Krainę Otwartych Okiennic. W Narewce chętnie odwiedzono Galerię 
Tamary Sołoniewicz, Gminny Ośrodek Kultury i Ośrodek Wypoczynkowy. Ogromne wrażenie 
wywarła wizyta w barokowym kościele katolickim w Narwi i w Skicie ojca Gabriela w Odrynkach.

Drugiego dnia goście zapoznali się z obiektami i funkcjonowaniem Zakładu Zagospoda-
rowania Odpadów w Hajnówce, Świetlicy w Dubiczach Cerkiewnych i Ośrodka Wypoczynkowego 
Bachmaty.                                                                                                                      Emilia Rynkowska 

Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za 
treść tego dokumentu leży wyłącznie po stronie Gminy Miejskiej Hajnówka i nie może być w żad-
nym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Druga wizyta studyjna w Hajnówce

W czwartek, 16 kwietnia, gościła w Hajnówce, z jednodniową wizytą, delegacja estoń-
skiego miasta Suure-Jaani, złożona z przedstawicieli lokalnego samorządu oraz branży tury-
stycznej i drobnej produkcji. Była to już trzecia wizyta delegacji z partnerskiego miasta Suure-
-Jaani, w ramach nawiązanej 10 lat temu współpracy. Członkowie delegacji zainteresowani byli 
poznaniem branży turystycznej funkcjonującej w regionie, w szczególności obiektów oferujących 
kilka usług dla turystów, oraz sektora związanego z lokalnym wytwarzaniem produktów spo-
żywczych. W programie wizyty znalazły się: Sioło Budy (Budy): Pensjonat, Restauracja, Skansen; 
Dwór Bartnika (Narewka): Restauracja, Skansen i muzeum pszczelarstwa, Sala fitness i SPA, 
noclegi; Restauracja Carska (Białowieża): Restauracja, Apartamenty w wieży ciśnień, Apartamen-
ty i Restauracja w wagonikach; Piekarnia „Podolszyńscy” w Hajnówce, „RUNO” Sp. z o.o w Haj-
nówce, Miodosytnia Podlaska w Sakach. Goście z dużym zainteresowaniem zapoznali się z ofertą 
poszczególnych podmiotów.

Składamy szczególne podziękowania właścicielom firm: Restauracja Carska, Piekarnia 
„Podolszyńscy”, „RUNO” Sp. z o.o za gościnność oraz bezpłatne udostępnienie i prezentację swo-
ich obiektów.                                                                                                              Magdalena Chirko

Zastępca kierownika
Referat Polityki Gospodarczej

8 kwietnia 2015 roku w Galerii Haj-
nowskiego Domu Kultury odbyło się uroczyste 
otwarcie pokonkursowej wystawy VIII Prze-
glądu na Haft i Koronkę powiatu hajnowskiego 
2015. Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury 
Rościsław Kuncewicz wraz z kierownik arty-
styczną panią Jadwigą Kuczkin ciepło powitali 
gości przybyłych na tę okazję. Wszyscy uczest-
nicy przeglądu usłyszeli wiele serdecznych 
słów oraz podziękowania za kultywowanie 
tradycji i udział w konkursie. Po podziękowa-
niach przyszedł czas na ogłoszenie wyników. 
W imieniu komisji artystycznej pani Ania Ta-
rasiuk odczytała werdykt. Laureaci otrzymali 
nagrody ufundowane przez Hajnowski Dom 
Kultury, zaś wszyscy uczestnicy pamiątkowe 
dyplomy i foldery. 

Na przegląd wpłynęło około 200 prac 
wykonanych wyłącznie ręcznie w różnych 

VIII Przegląd na Haft i Koronkę

technikach haftu i koronki, zgłoszonych przez 
40 autorów. Komisja w składzie:

Alina Dębowska – etnograf, kierownik 
Muzeum w Bielsku Podlaskim, przewodniczą-
ca komisji 

Ewa Moroz-Keczyńska – antropolog 
kultury, etnolog, kustosz Muzeum BPN w Bia-
łowieży 

Agnieszka Tichoniuk – historyk sztuki, 
pracownik MiOKB w Hajnówce w swej ocenie 
brała pod uwagę walory artystyczne i prak-
tyczne prac, zachowanie tradycyjnych wzorów 
i regionalnych motywów a także kreatywność, 
estetykę i precyzję wykonania.

Komisja dziękuje paniom: Marii Ni-
czyporuk i Marii Wasiluk za pokazanie swoich 
archiwalnych prac, które będą przykładem 
tradycyjnych starych technik i wzorów.

Krystyna Kędy

Przedstawiciele powiatów z tere-
nu województwa podlaskiego zdecydowali 
o powołaniu Związku Powiatów Wojewódz-
twa Podlaskiego. Tworzona organizacja ma 
na celu usprawnienie realizacji zadań, które 
zostały nałożone prawem geodezyjnym na 
starostwa, a które wiążą się z kosztami. For-
muła związku powiatów daje większe możli-
wości w zakresie realizacji zadań publicznych 
oraz skuteczniejszego pozyskania środków 
unijnych na te cele– mówi Starosta Hajnowski 
Mirosław Romaniuk.  W grę wchodzi nawet 40 
mln zł – taka kwota przeznaczona będzie na 
realizację celów związku, związanych z popra-
wą i uaktualnieniem ewidencji gruntów i bu-
dynków. Ma to nastąpić poprzez m.in. cyfry-
zację ewidencji gruntów i budynków, w tym 
utworzenie numerycznej mapy ewidencji 
gruntów i budynków oraz pozyskanie danych 
ewidencji budynków i lokali, informatyzację 
zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, udostępnienie ich przez 
portal internetowy uprawnionym podmiotom, 
utworzenie GESUT (Geodezyjnej Ewidencji 
Sieci Uzbrojenia Terenu), a także przejście 
z analogowej mapy na numeryczną (czyli 
mapę w formie cyfrowej, jej zaletami są m.in. 
łatwość aktualizacji oraz łatwość wyszukiwa-
nia informacji).

Działania te przyczynią się do  upo-
rządkowania granic działek (często bowiem 
to, co jest na papierze, nie odpowiada rze-
czywistości), zaś sama cyfryzacja uogólniając 
usprawni pracę urzędu. Na zmianach zyskają 
także inwestorzy i właściciele gruntów oraz 
gminy, które mając mapę numeryczną, będą 
mogły swobodnie przygotowywać np. plany 
zagospodarowania. 

Powiat hajnowski będzie jednym 
z członków tworzonego związku– uchwała 

Powiat Hajnowski członkiem Związku 
Powiatów Województwa Podlaskiego. 

Samorząd realizuje projekty 
cyfryzacji administracji

w tej sprawie została podjęta podczas VII sesji 
rady powiatu w dniu 30.04 br.

Projekt wpisuje się w potrzeby cy-
fryzacji działań i usług urzędu. Aktualnie 
samorząd uczestniczy w projekcie „Wdrażanie 
elektronicznych usług dla ludności woje-
wództwa podlaskiego – część II, administracja 
samorządowa”, który przewiduje cyfryzację 
obiegu informacji na linii petent – urząd oraz 
urząd – urząd. W ramach projektu zrealizowa-
ne zostaną działania polegające na wdrożeniu 
Elektronicznego Zarządzania Dokumentami 
w Starostwie Powiatowym w Hajnówce i jed-
nostkach organizacyjnych, wdrożeniu Cyfro-
wego Urzędu, wdrożeniu Systemu Informacji 
Przestrzennej (GIS Podlasia) oraz e-dzien-
nika w Zespole szkół Ogólnokształcących 
w Hajnówce, w ramach Podlaskiej Platformy 
Elektronicznej. W trackie realizacji pozostaje 
także projekt Podlaski System Informacyjny 
e-Zdrowie, którego celem jest rozwój i popra-
wa dostępności do publicznej służby zdrowia 
ludności województwa podlaskiego. Urucho-
mienie systemu dla pacjenta oznaczać będzie 
w praktyce m.in. możliwość rejestracji wizyty 
przez internet– bez konieczności wychodzenia 
z domu i długich oczekiwań w kolejce. Projekt 
w konsekwencji przyspieszy proces leczenia 
oraz skróci procedury administracyjne. 

Ponadto, w związku z wysoką liczbą 
czytelników on-line, w tym osób niepełno-
sprawnych, strona powiatu została dosto-
sowana do potrzeb tej grupy internautów 
(standard WCAG 2.0), co potwierdza certyfikat 
dostępności; witryna udostępniona jest także 
w różnych wersjach językowych. Na stronie 
uruchomiona jest także aplikacja umożliwia-
jąca kontakt ze Starostą Hajnowskim (zakład-
ka: Zadaj pytanie Staroście). 

Katarzyna Nikołajuk

Partnerska wizyta



Gazeta Hajnowska - bezpłatny dodatek do „Wieści Podlaskich” ISSN-1509-0329.
Wydawca: Agencja Gospodarcza „Współpraca”, spółka z o.o., 15 – 872 Białystok, ul. Dąbrowskiego 28 lok. 34.   gazeta@hajnowka.pl,   redakcja@powiat.hajnowka.pl
Redaktor Naczelny: Wiesław Pietuch tel. 531 530 691, redaktor wydania: Wiesław Sokołowski tel. 601 724 296
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że pływanie to złoty środek na wszystko. Zarówno na 
duszę jak i harmonijny rozwój całego ciała.  

Powstały w 2009 roku kryty basen, przysporzył radości  mieszkańcom Hajnówki i pobli-
skich miejscowości. Stworzył również szerokie możliwości do organizowania imprez rekreacyj-
no-sportowych. Ich organizacją zajął się Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współpracy z Parkiem 
Wodnym.  

W pierwszych latach zawody były adresowane do mieszkańców miasta i powiatu.  W mia-
rę zdobywanych doświadczeń i kwalifikacji sędziowskich, dostaliśmy propozycję przeprowadze-
nia półfinałów wojewódzkich Szkolnego Związku Sportowego. Kontynuacją  dobrej organizacji 
były Międzynarodowe Klubowe Zawody Pływackie, które odbyły się 18 kwietnia 2015 r. w ramach 
mikroprojektu  „Aktywnie na sportowo w Euroregionie Puszcza Białowieska.

Wyniki na www.hajnowka.pl
Menadżer Sportu – Janusz Ludwiczak

Komunukat z zawodów klubowych - 2015r.

Region Puszczy Białowieskiej ze względu na bogactwo przyrodnicze i kulturowe to atrak-
cyjny kierunek podróży. Z myślą o turystach oraz mieszkańcach regionu Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce planuje dodruk publikacji promujących wypoczynek na skraju Puszczy Białowieskiej. 
W ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy 
Białowieskiej” przygotowywane są dodruki folderów: „Informator turystyczny”, „Szlaki rowerowe 
w regionie Puszczy Białowieskiej”, „Nordic Walking Park - Kraina Puszczy i Żubra” oraz szczegó-
łowa mapa turystyczna. 

Wydawniczymi nowościami starostwa będą publikacje:
- „Poradnik młodego miłośnika Puszczy Białowieskiej” (w ramach projektu „Platforma 

współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej”) 
-  folder „Turystyka aktywna w regionie Puszczy Białowieskiej” (w ramach projektu „Roz-

wój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym“). 
Poradnik ma charakter edukacyjny– książka to prawdziwe kompendium wiedzy, znaj-

dziemy w niej ciekawostki dotyczące życia leśnych mieszkańców, form ochrony przyrody oraz hi-
storii Puszczy Białowieskiej. Z kolei folder „Turystyka aktywna w regionie Puszczy Białowieskiej”, 
skierowany do miłośników aktywnego spędzania czasu, prezentować będzie walory turystyczne 
w ujęciu transgranicznym. Folder zostanie wydany wkrótce.

Na tym nie koniec wydawniczych newsów: dostępna jest już wyrywana mapa turystyczna 
oraz ulotki informacyjne o atrakcjach turystycznych w powiecie hajnowskim oraz rejonie kamie-
nieckim, przygotowane w ramach projektu „Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turysty-
ki”. Materiałów promocyjnych należy szukać w Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej 
w Hajnówce (ul. 3 Maja 45) oraz Starostwie Powiatowym w Hajnówce, w Wydziale Promocji 
i Rozwoju (pokój nr 4).  Pełen komplet publikacji będzie dostępny już na początku czerwca. 

Przygotowanie materiałów promocyjnych to nie jedyne działania podejmowane przez 
starostwo na rzecz promocji turystyki. Z bogatego wachlarza inicjatyw należy wyróżnić: przygo-
towanie spotów promujących region (dostępne są na stronie powiatu w zakładce „Filmy o powie-
cie”), udział w prestiżowych targach turystycznych (kalendarz eventowy na najbliższe miesiące 
obejmuje targi m.in. w Lublinie, Warszawie oraz Poznaniu), stały kontakt z portalami turystycz-
nymi (w tym z wp.pl, targiturystyczneonilne.pl, polska.travel.pl), dbałość o szlaki wytyczone w re-
gionie Puszczy Białowieskiej (przykładowo w latach 2013– 2014 przy wykorzystaniu funduszy 
unijnych dokonano modernizacji Białowieskiego Szlaku Transgranicznego, z kolei w tym roku 
planowane jest zakończenie prac remontowych na czerwonym szlaku rowerowym), organizacja 
przedsięwzięć turystycznych. Już teraz zapraszamy na polsko-białoruski rajd nordic walking oraz 
rowerowy. Szczegóły wkrótce! 

 Projekty: „Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym” 
oraz „Polsko – białoruska współpraca w dziedzinie turystyki” są współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 
2007-2013 realizowanego w ramach projektu parasolowego „Wsparcie transgranicznych inicja-
tyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska”, którego liderem jest Stowa-
rzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

Projekt „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Bia-
łowieskiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 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 Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Katarzyna Nikołajuk

17 kwietnia w Kaliskim  Centrum 
Kultury i Sztuki w Kaliszu odbył się, stojący na 
bardzo wysokim poziomie, Konkurs Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej o zasięgu ogólno-
polskim „O Puchar Prezydenta Miasta Kalisza”.

Hajnowski Dom Kultury reprezen-
towały 3 solistki: Wanda 
Ginszt, Katarzyna Drużba 
i Julita Wawreszuk, które 
do udziału w Konkursie 
zostały zakwalifikowane 
na podstawie nadesłanych 
wcześniej nagrań demo.

W  K o n k u r s i e 
wzięło udział 48 uczest-
ników z 8 województw: 
wielkopolskiego, dolno-
śląskiego, lubuskiego, 
mazowieckiego, śląskiego,  zachodniopomor-
skiego, kujawsko- pomorskiego i podlaskiego. 

Finalistów oceniało profesjonalne jury 
w składzie : 

Julita Wawreszuk i Katarzyna Drużba 
ze Studia Piosenki HDK  wygrały  

Ogólnopolski Konkurs Piosenki w Kaliszu

Starostwo Powiatowe 
przygotowuje publikacje turystyczne

- prof. Andrzej Ryłko - dyrygent, profesor 
wydziału pedagogiczno -artystycznego Uni-
wersytetu w Kaliszu

- Adam Prucnal - muzyk, skrzypek zespołu 
„Brathanki”
- Jacek Wójcicki - aktor, wokalistka

Po wysłuchaniu 
wszystkich solistów w czte-
rech kategoriach wieko-
wych jury ogłosiło werdykt:

G R A N D  P R I X 
otrzymała JULITA WAW-
RESZUK („Wybacz mama-
sza”)

I miejsce w kate-
gorii gimnazjum otrzymała 
KATARZYNA DRUŻBA 
(„Jaki piękny świat”)

Gratulujemy serdecznie! Rodzicom 
Wandy Ginszt dziękuję za organizację wyjazdu 
i opiekę nad dziewczynkami.

Marta Gredel-Iwaniuk

Sezon turystyczny w regionie Pusz-
czy Białowieskiej otwierają questy – ciekawa 
oferta przygotowana przez Starostwo Powia-
towe w Hajnówce, skierowana do miłośników 
przygód, turystyki aktywnej  oraz pasjonatów 
lokalnych opowieści.

Questing polega na przejściu nieozna-
kowanej trasy wg wskazówek zawartych w ry-
mowanym tekście. W trakcie questowej wypra-
wy na uczestnika czekają różne niespodzianki 
– wskazówki zawarte w ulotce oraz rozwiązane 
zagadki zaprowadzą do miejsca skarbu. Kiedy 
dotrzemy już do skrzyni ze skarbem, podzielmy 
się wrażeniami w księdze, a pieczęć odbijmy na 
swojej karcie jako dowód przejścia questu.

Przypomnienie o questowym konkursie
Questy o różnorodnej tematyce – przy-

rodniczej, kulturowej lub historycznej ukazują 
piękno regionu. W rymowanych wierszykach 
ujęto ciekawostki, opowieści, legendy o każdej 
z gmin powiatu hajnowskiego. Przykładowo, 
w Narwi podążymy śladami królowej Bony, 
w Narewce odkryjemy historię żydowskiej 
społeczności, w Czyżach poznamy charaktery-
stykę drewnianej architektury, zaś w Hajnówce 
quest przeniesie nas do dwudziestolecia 
międzywojennego, kiedy miasto było prężnie 
rozwijającym się ośrodkiem przemysłu drzew-
nego.

Questing to doskonała propozycja 
spędzenia wolnego czasu dla wszystkich – dla 

młodzieży ze szkół to forma poznania swojej 
małej ojczyzny oraz spędzenie lekcji w sposób 
nietypowy (J), dla turystów pozwoli odkryć cie-
kawostki regionu, dla rodzin stanowi pomysł na 
fajne popołudnie; bez względu na wiek i miejsce 
zamieszkania wycieczki trasami questu dostar-
czą dużą dawkę emocji i zabawy.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce 
zaprasza do wspólnej zabawy – z myślą o ma-
jowym i czerwcowym weekendzie ogłoszono 
konkurs „Zostań Mistrzem questów”. Konkurs 
trwa do 8 czerwca 2015 r., polega na przejściu 
minimum 3 questów wybranych spośród 15. 
dostępnych tras w regionie Puszczy Biało-
wieskiej  oraz wykonaniu minimum 2. zdjęć 

stanowiących odpowiedź „moje przygody na 
questowej trasie”. Premiowane będą fotografie 
dokumentujące moment rozwiązanie questu, 
poszukiwanie skarbu, przejście/przejechanie 
poszczególnych tras. Zdjęcia powinny przedsta-
wiać ludzi na trasie questu.

Ulotki z questami są dostępne w Cen-
trum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej 
przy ul. 3 Maja 45 w Hajnówce oraz w Wydziale 
Promocji i Rozwoju Starostwa w Hajnówce 
pok.4 przy ul. Zina 1 lub do pobrania na stronie 
www.powiat.hajnowka.pl. 

Organizatorzy do udziału zapraszają, 
mnóstwo nagród dla zwycięzców mają!

Katarzyna Nikołajuk 


