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Przy mogile żołnierzy Woj-
ska Polskiego z 1920 roku (na ulicy 
Łagodnej) zebrali się przedstawicie-
le władz samorządowych, duchowni 
obu wyznań, radni miasta i powiatu, 
przedstawiciele służb munduro-
wych i Wojska Polskiego, a także 
mieszkańcy Hajnówki. 

Uroczystość rozpoczęła się 
wprowadzeniem warty i pocztu 
sztandarowego Stowarzyszenia 
Młodzieży Katolickiej w Hajnówce. 
Hymn Państwowy zabrzmiał w wy-
konaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Hajnówce, pod 
batutą Krzysztofa Romaniuka.

Jako pierwszy zabrał głos 
proboszcz parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Hajnówce. - 

Spotkaliśmy się w miejscu, w któ-
rym, według przekazu najstarszych 
hajnowian, spoczęły prochy polskich 
żołnierzy, którzy walczyli przeciwko 
wojskom sowieckim na przeło-
mie 1914 – 1920 roku. W ubiegłym 
roku to miejsce zostało uroczyście 
poświęcone przez J.E. Ks. Bp Prof. 
Tadeusza Pikusa – Biskupa Drohi-
czyńskiego. Ks. Józef Poskrobko 
powitał zebranych gości, a także po-
dziękował wszystkim, którzy przy-
czynili się organizacji uroczystości. 

W mszy polowej przewod-
niczył Ks. prał. dr Zbigniew Rost-
kowski, wikariusz generalny diece-
zji drohiczyńskiej i kanclerza kurii 
biskupiej w Drohiczynie. Podczas 
kazania delegat ks. Biskupa Drohi-

czyńskiego mówił przede wszyst-
kim o wolności wyboru, o tym czego 
nauczyli nas polegli podczas walk, 
którzy musieli wybierać między wol-
nością, a ukochaną matką i rodziną.

O czasach wojny i jej kon-
sekwencjach mówił również Bur-
mistrz Miasta Hajnówka. Podczas 
uroczystej przemowy Jerzy Sirak 
podkreślił jak ważny w życiu każ-
dego człowieka jest pokój nie tylko 
w kraju, ale i na całym świecie. 
Burmistrz odczytał również listy od 
Marszałka Województwa podlaskie-
go - Mieczysława Kazimierza Basz-
ko i posła Jarosława Zielińskiego. 

Uroczystość zakończyła się 
koncertem Orkiestry Dętej Ochot-
niczej Straży Pożarnej pod batutą 
Krzysztofa Romaniuka i występem 
hajnowskich mażoretek, pod kie-
runkiem Marii Gierasimiuk. Nie-
opodal chętni poczęstowali się iście 
wojskowym jadłem - grochów-
ką z kiełbasą. Wielką atrakcją dla 
małych i dużych pasjonatów mi-
litariów była prezentacja sprzętu 
wojskowego, na którym obecnie 
bazuje Wojsko Polskie. Reprezen-
tacja Jednostki 3519 Białystok, 18 
pułk rozpoznawczy chętnie udzielał 
odpowiedzi na wszystkie pytania 
dotyczące broni i nie tylko. Na są-
siednim stoisku policja informowała 
o niebezpieczeństwach czyhających 
podczas wakacji i nie tylko. 

Na uroczyste obchody Świę-
ta Wojska Polskiego przy Pomniku-
-Krzyżu na Międzytorach zaprosił 
Burmistrz Miasta Hajnówka i pro-
boszcz parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Hajnówce. W ramach 
obchodów Święta Wojska Polskiego 
w poprzednim tygodniu w hajnow-
skim amfiteatrze odbył się wyjąt-
kowy Koncert Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Pol-
skiego.

Emilia Rynkowska

Po raz drugi Hajnowianie obchodzili uroczyście Święto 
Wojska Polskiego pod pomnikiem na Międzytorach

Dnia 27.08.2015r. w sali 
konferencyjnej w budynku Staro-
stwa Powiatowego w Hajnówce 
odbyła się IX sesja Rady Powiatu 
Hajnowskiego. W sesji wzięło udział 
16. radnych. Obradom przewod-
niczył Przewodniczący Rady Lech 
Jan Michalak. W sesji udział wzięli: 
radny Sejmiku Województwa Pod-
laskiego Włodzimierz Pietroczuk, 
kierownicy powiatowych jednostek 
organizacyjnych, naczelnicy wydzia-
łów Starostwa Powiatowego w Haj-
nówce oraz mieszkańcy.

Po przyjęciu porządku obrad 
(przyjęty jednogłośnie) Rada zapo-
znała się z informacjami: o pracy 
Zarządu w okresie międzysesyjnym, 
o działalności SP ZOZ z uwzględnie-
niem sytuacji ekonomicznej, o dzia-
łalności Rady Społecznej SP ZOZ, 
a także sprawozdaniami: z działal-
ności Powiatowej Inspekcji Wete-
rynaryjnej za 2014r. oraz z działal-
ności Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego (informacje 
znajdują się w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Hajnówce).

W trakcie sesji Rada podjęła 
następujące uchwały:

- zmian w budżecie na 
2015r. – uchwała podjęta jedno-
głośnie;

- przyjęcia darowizny nie-
ruchomości– uchwała podjęta jed-
nogłośnie;

 -  zmiany uchwały  Nr 
XVII/130/12 Rady Powiatu Hajnow-
skiego z dnia 30 sierpnia 2012r. 
w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właści-
cielem jest Powiat Hajnowski oraz 
warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków– uchwała podjęta jed-
nogłośnie;

- uchwalenia Powiatowego 
Programu Rozwoju Pieczy Zastęp-
czej na lata 2015-2017– uchwała 
podjęta jednogłośnie;

IX sesja Rady Powiatu 
Hajnowskiego

 - określenia zadań, na które 
przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych w 2015r.– uchwała 
podjęta większością 14 głosów „za”, 
0 „przeciw”, 2 „wstrzymujący się”.

Podczas sesji Starosta Haj-
nowski Mirosław Romaniuk zrefe-
rował założenia „Programu zrów-
noważonego rozwoju regionu Pusz-
czy Białowieskiej”. Program został 
umieszczony w Kontrakcie Teryto-
rialnym [rodzaj umowy między rzą-
dem i samorządem wojewódzkim, 
określający cele i przedsięwzięcia 
priorytetowe dla rozwoju kraju, 
jak i samego województwa, które 
realizowane będą w oparciu o środki 
unijne i krajowe przyp. red.] jako jed-
no z priorytetowych przedsięwzięć. 
Program jest zgodny z Regionalnym 
Programem Operacyjnym Woje-
wództwa Podlaskiego na lata 2015 
– 2020, jego celem jest wsparcie 
rozwoju regionu, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwoju przedsię-
biorczości, turystyki, odnawialnych 
źródeł energii, infrastruktury dro-
gowej, a także ekonomii społecznej. 
Prace nad dokumentem zostały 
zakończone, Program jest efektem 
wspólnych działań powiatu haj-
nowskiego z innymi samorządami, 
nadleśnictwami, stowarzyszeniami, 
BPN oraz przedsiębiorcami [szerzej 
o programie na stronie www.powiat.
hajnowka.pl]. Ponadto Starosta za 
pośrednictwem obecnych na sesji 
mediów zaprosił mieszkańców re-
gionu do uczestnictwa w Pucharze 
Polski Nordic Walking 12.09 br., or-
ganizowanym przez Starostwo Po-
wiatowe w Hajnówce, Nadleśnictwo 
Hajnówka oraz Polską Federację 
Nordic Walking.

Więcej informacji odnośnie 
przebiegu sesji znajduje się w Biu-
letynie Informacji Publicznej Staro-
stwa Powiatowego.

Katarzyna Nikołajuk

Program Aktywny Samorząd – w trosce o osoby niepełnosprawne
Pomoc społeczna jest jed-

nym z istotnych zadań samorządu 
powiatowego, który wymienia usta-
wa z 05.06.1998r. o samorządzie 
powiatowym. To inwestycja w kapi-
tał ludzki– najcenniejszą lokatę jaką 
posiada samorząd. Powiat haj-
nowski realizuje zadania z zakresu 
pomocy społecznej poprzez Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie, 

będące jednostką koordynującą 
działania w tym obszarze (obok 
PCPR funkcjonują również placówki 
powiatowe, których celem jest po-
moc osobom potrzebującym. Są to: 
Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” 
w Białowieży, Dom Dziecka w Bia-
łowieży oraz Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia w Hajnówce. Ze środków 
PFRON otrzymanych przez samo-

rząd powiatowy finansowana jest 
także działalność Warsztatów Te-
rapii Zajęciowych w Hajnówce). Do 
zadań PCPR, najogólniej mówiąc, 
należy realizacja zadań samorzą-
du powiatu z zakresu rehabilitacji 
społecznej, wynikających z ustawy 
z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz  
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„Miłość jako nasionko leśne 
z wiatrem szybko leci, ale gdy drze-
wem w sercu wyrośnie, to chyba 
razem z sercem wyrwać ją można”.    

- Henryk Sienkiewicz

Piękna i wzruszająca to była 
chwila, kiedy 22 pary zostało od-
znaczonych medalem za 50-letnie 
pożycie małżeńskie. Medal, na który 
pracuje się przeszło 18250 nocy i dni 
nadawany jest przez Prezydenta RP. 
Uroczystego odznaczenia, w obec-
ności najbliższej rodziny i przyjaciół 
jubilatów, dokonał Burmistrz Miasta 
Hajnówka. 

– Życie Wasze rozkwitało 
jak wiosna, pełne było zapału, ra-
dości, szczęścia, uśmiechu, go-
rącego serca i nadziei gdy pięć-
dziesiąt lat temu wstępowaliście 
w związek małżeński – zwrócił 
się do jubilatów Władysław Wit-
kowski - Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego. – Towarzyszyły Wam 
wówczas uśmiechnięte i radosne 
twarze Waszych bliskich: rodziców, 
rodzeństwa, krewnych i znajomych. 
Życzyli Wam oni zdrowia i wszelkiej 
pomyślności na nowej drodze życia. 
Z pewnością towarzyszyła Wam wte-
dy mniej lub bardziej dostrzegalna 
nuta obawy i zatroskania u progu 
startu w nieznaną przyszłość i za-
dawaliście sobie wówczas pytanie 
- jakie będzie to nowe życie? Jednak 
pełni odwagi, młodzieńczego zapału 
śmiało weszliście w nowe życie.... 
A życie nauczyło Was wiele. Nauczyło 
Was szanować człowieka, wielkość 
związku małżeńskiego zahartowało 
cierpieniem. Pozwoliło Wam również 
ugruntować wzajemną miłość, jed-
ność i przywiązanie, a bogactwem 
swego serca i doświadczenia rozwi-
jać i doskonalić założoną wówczas 
rodzinę. I dziś zapewne kiedy myślą 
sięgacie wstecz i widzicie owoce Wa-
szego trudu nie żałujecie tych wspól-
nie przeżytych dni, tych lat, bo wiecie, 
że te wspólne szczęśliwe 50 lat to 
symbol wierności i miłości rodzinnej, 
to dowód wzajemnego zrozumienia 

50-lecie pożycia par małżeńskich

istoty związku małżeńskiego, to 
wzór i piękny przykład zgody i miło-
ści małżeńskiej dla tych wszystkich, 
którzy dzisiaj, podobnie jak Wy przed 
pięćdziesięciu laty, decydują się 
związać węzłem małżeńskim. 

O minionych 50-latach mó-
wił również Burmistrz Miasta Haj-
nówka. Jerzy Sirak podziękował 
wszystkim jubilatom za trud, ofiar-
ność i pracę jaką włożyli w budowa-
nie nie tylko rodziny, ale i naszego 
miasta. 

Tradycyjnie, podczas uro-
czystości wystąpiły solistki Studia 
Piosenki Estradowej pod kierun-
kiem Marty Gredel-Iwaniuk: Julita 
Wawreszuk, Renata Tuszyńska, 
Karolina Mirek oraz zespół SPE. 

A na zakończenie wszy-
scy wznieśli toast za zdrowie par 
małżeńskich i ponownie zabrzmiał 
M a r s z  We s e l n y  M e n d e l s o n a . 
W imieniu szanownych jubilatów za 
wspaniałą organizację uroczystości 

podziękował Wiesław Filiks.
W tym roku 50-lecie pożycia 

par małżeńskich obchodzili: 
1. Wiera i Leonidas Baszun
2. Nadzieja i Aleksander Biryccy
3. Olga i Aleksander Bobik
4. Taisa i Mikołaj Chilimoniuk
5. Alicja W. i Zbigniew Dąbrowscy
6. Leokadia i Wiesław J. Filiks
7. Nadzieja i Bazyli Gierasimiuk
8. Zuzanna L. i Mikołaj Iwaniuk
9. Jadwiga i Bronisław Lewandowscy
10. Danuta i Edward Maciejewscy
11.  Jadwiga i Aleksander Mierzwińscy
12.  Irena i Michał Miniuk
13.  Nina i Włodzimierz Nikołajuk
14.  Eugenia i Józef Olichwier
15.  Jadwiga T. i Bogumił Olszyńscy
16.  Janina i Jan Rejent
17.  Halina i Stanisław Różyccy
18.  Wiera i Konstanty Sacharuk
19.  Eugenia i Michał Szymaniuk
20.  Irena i Piotr Szymczuk
21.  Nadzieja i Mikołaj Tokarczuk
22.  Luba i Aleksander Wołczuk

Emilia Rynkowska

O tym jak ważne jest zdrowie 
wiedzą wszyscy, jednak nie wszyscy 
o to dbają. Bractwo Prawosławne  
św. św. Cyryla i Metodego w Haj-
nówce już po raz czwarty postarało 
się przypomnieć mieszkańcom jak 
niewiele potrzeba, by zachować 
swoją kondycję jak najdłużej. 

Uroczystego otwarcia festy-
nu dokonali Jerzy Sirak – Burmistrza 

 IV Festyn Zdrowia
Miasta Hajnówka oraz organizato-
rzy - Ewa Rygorowicz i Katarzyna 
Czurak.

Program IV Festynu Zdrowia 
był bogaty nie tylko w profilaktykę 
zdrowotną, ale i kulturę. 

Uczestnicy festynu mogli 
skorzystać z porad Poradni Rehabi-
litacji Leczniczej Kinetica, przepro-
wadzić badania stóp (płaskostopia, 

skłonności do koślawości),  dokonać 
analizy składu ciała przeprowadza-
nej przez terenów z Day SPA Dotyk 
Natury. Fitness Klub Activeline wraz 
z Hajnowskim Parkiem Wodnym 
zapraszali na aqua zumbę, zajęcia 
rehabilitacyjne oraz naukę pływania 
dla dorosłych i dzieci. Stoisko SP 
ZOZ również było chętnie odwiedza-
ne, bowiem mierzono tam poziom 
cukru i ciśnienia we krwi. Na zain-
teresowanych czekali konsultanci 
porad logopedycznych i dermatolo-
gicznych. Honorowo oddano ponad 
17 litrów krwi.  Tym cennym płynem 
z potrzebującymi podzieliło się 38 
osób (w tym 17 kobiet i 21 męż-
czyzn).

Podczas festynu nawet dzie-
ci zrozumiały jak ważny  i potrzeby 
jest ruch. Organizatorzy zaprosili 
je na szaleństwa z animatorami 
w dmuchanym parku rozrywki. Fit-
ness Klub Activeline dał wspaniały 
pokaz zumby, a klub sportowy Żubr 
- pokaz samoobrony i judo. Ważnym 

punktem programu i bardzo na cza-
sie, były porady pierwszej pomocy. 
Ratownicy instruowali jak zadbać 
o siebie i innych podczas upałów. 

Podczas tegorocznego Fe-
stynu Zdrowia dbano nie tylko o kon-
dycję ruchową, ale i duchową.

Uczestnicy mieli  okazję 
kupić  ciasteczka, naturalne ma-
sło, pierniki i przetwory ze spiżarni 
Klasztoru św. Onfurego w Jabłecz-
nej, herbaty i przyprawy hajnowskiej 

firmy Runo, zioła ojca Gabriela, 
a także miody od lokalnych produ-
centów.

W trakcie festynu odbył się 
konkurs warzywny z nagrodami. 
Podczas obrad komisji, pod prze-
wodnictwem Burmistrza Miasta 
Hajnówka, przyznano następujące 
miejsca: III miejsce zajął sok wa-
rzywny pani Niny Balcerewicz, II 
miejsce - dżem z cukinii pani Emilii 
Bojko, zaś I – ogórki z czosnkiem 
pani Aliny Miszczuk.

Zgodnie z zasadą „w zdro-
wym ciele zdrowy duch” organiza-
torzy zapewnili również sporą daw-
kę muzyki. Na scenie amfiteatru 
zaprezentowali się  m.in. Orkiestra 
Dęta Hajnówka, zespoły z Brześcia 
i Świsłoczy z Białorusi, Echo Pusz-
czy, Julita Kiczkajło z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, Zespół Tańca Lu-
dowego Przepiórka, Dołgi Wieczer, 
Żemerwa. Na zakończenie gwiazda 
wieczoru Hoyraky.

Emilia Rynkowska
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Gdy w XVIII w. ruszyła lo-
komotywa postępu, równocześnie 
zrodziła się idea zrównoważonego 
rozwoju, która w świecie zdomi-
nowanym przez rozpędzoną go-
spodarkę mówiła o konieczność 
kompromisu pomiędzy potrzebami 
rozwoju technicznego a środowiska 
przyrodniczego. Dziś tezy sformu-
łowane w ramach tej idei są nadal 
aktualne – Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce podjęło się inicjaty-
wy stworzenia platformy dialogu 
i współpracy przedstawicieli stron 
zainteresowanych zrównoważonym 
rozwojem regionu, zapewniającym  
ochronę dziedzictwa przyrodniczego 
oraz ukierunkowanie ku  proeko-
logicznej gospodarce w powiecie 
hajnowskim. 

Projekt „Platforma współ-
pracy na rzecz zrównoważone-
go rozwoju rejonu Puszczy Bia-
łowieskiej” zaowocował wieloma 
przedsięwzięciami, angażującymi 
szereg różnorodnych instytucji – Mi-
nisterstwo Środowiska, Regional-
ną Dyrekcję Ochrony Środowiska, 
BPN, samorządy, nadleśnictwa, 
stowarzyszenia i fundacje, których 
przedstawiciele współdecydowali 
o zakresie realizacji projektu uczest-
nicząc w pracach Rady Programo-
wej. Projekt angażował nie tylko 
instytucje ale również społeczność 
lokalną - wszyscy  mieli możliwość 
udziału w pracach nad wytycze-
niem kierunków rozwoju regionu 
przy uwzględnieniu zachowania 
wartości przyrodniczych Puszczy 
Białowieskiej. Cele strategiczne 
rozwoju Powiatu Hajnowskiego 
zostały sprecyzowane w dokumen-
cie „Strategia zrównoważonego 
rozwoju powiatu hajnowskiego na 
lata 2015-2020”, który powstawał 
metodą konsultacji społecznych, 
podczas których każdy mieszkaniec 
mógł przedstawić swoje stanowi-
sko dotyczące przyszłego rozwoju 
regionu. Spotkania konsultacyjne 
nie były jedyną płaszczyzną rozmów 

Zakończyła się realizacja projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego 
rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej”

– odbyło się 10 spotkań Platformy 
Dialogu i Współpracy, w trakcie któ-
rych przedstawiciele samorządów, 
stowarzyszeń, instytucji, przedsię-
biorcy oraz mieszkańcy wspólnie 
zastanawiali się nad kierunkiem 
rozwoju powiatu, dzielili się swoimi 
wątpliwościami oraz oczekiwania-
mi. Wnioski ze spotkań zostały rów-
nież uwzględnione w dokumencie 
strategii, która będzie tematem naj-
bliższej sesji Rady Powiatu Hajnow-
skiego. Efektem projektu są również 
dokumenty, które mają wspierać 
przedstawicieli władz w podejmo-
waniu decyzji istotnych dla rozwoju 
regionu, tj. „Analiza dostępności 
komunikacyjnej regionu Puszczy 
Białowieskiej”, „Analiza zapotrzebo-
wania, potencjału i wykorzystywa-
nia surowców w regionie”, „Oferta 
inwestycyjna i sposoby jej promocji”, 
„Waloryzacja przyrodnicza i kultu-
rowa gmin powiatu hajnowskiego”, 
„Strategia zarządzania i promocji 
turystyki regionu Puszczy Białowie-
skiej wraz z opracowaniem dwóch 
produktów turystycznych regionu”. 
W/w opracowania zostały przekaza-
ne gminom powiatu hajnowskiego – 
to solidna podstawa do planowania 
działań proinwestycyjnych. 

W ramach projektu przepro-
wadzono ponadto szkolenia obej-
mujące tematykę: możliwości wy-
korzystania alternatywnych źródeł 
energii, planów zagospodarowania 
przestrzennego, przedsiębiorczości 
- tworzenie, promocja lokalnych 
produktów, prowadzenia i finan-
sowania działalności gospodarczej 
(rolnicza, hodowlana, rybacka itp.) 
z uwzględnieniem ochrony przyrody, 
szkolenia skierowane do miesz-
kańców z zakresu podnoszenia 
atrakcyjności świadczonych usług 
turystycznych, w tym także dla roz-
poczynających działalność w tury-
styce oraz dla kwaterodawców jako 
dostawców usług ekoturystycznych 
z zakresu promocji walorów przy-
rodniczych i kulturowych regionu. 

Na tym nie koniec – prze-
prowadzono również spotkania 
z mieszkańcami w świetlicach wiej-
skich we wszystkich gminach po-
wiatu hajnowskiego, podczas któ-
rych poruszano zagadnienia zwią-
zane z potrzebami i oczekiwaniami 
mieszkańców względem kierunków 
rozwoju regionu oraz wyjaśnia-
no potrzebę dążeń do zachowania 
wartości przyrodniczych regionu. 
Dla przedstawicieli jednostek sa-
morządowych i radnych z gmin po-
wiatu hajnowskiego zorganizowano 
z kolei wizyty studyjne do Białowie-
skiego Parku Narodowego, podczas 
których uczestnicy poznali program 
ochrony parku, poszerzyli wiedzę 
na temat roli martwego drewna 
w ekosystemie leśnym i specyfiki 
rezerwatu ścisłego.

Poza działaniami strategicz-
nymi, zainicjowano szereg działań 
z zakresu edukacji przyrodniczej, 
promocji regionu i współpracy kra-
jowej i międzynarodowej. W okresie 
maj-październik 2014 oraz w maju 
br. odbyły się zajęcia terenowe 
z edukacji ekologicznej na terenie 
Puszczy Białowieskiej skierowane 
do dzieci i młodzieży szkół z tere-
nu powiatu hajnowskiego. Udział 
w nich wzięło blisko 700 osób. 
Podczas warsztatów uczniowie pod 
okiem Wojciecha Antczaka z Ośrod-
ka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” 
w Białowieży mieli okazję poznać 
Puszczę Białowieską – obiekt Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO. Zaję-
cia w terenie umożliwiły poznanie 
flory i fauny Puszczy Białowieskiej, 
funkcji i roli lasu w życiu człowieka 
oraz zwierząt, zagrożeń dla tere-
nów przyrodniczych, oddziaływania 
człowieka na przyrodę i przyrody na 
człowieka. Ponadto każdej ze szkół 
uczestniczących w zajęciach tereno-
wych zostały przekazane materiały 
dydaktyczne pomocne przy prowa-
dzeniu lekcji przyrody –  foliogramy, 
zeszyty i plansze edukacyjne, „tropy 
zwierząt”, książki, mikroskopy oraz 

pomoce audiowizualne. Młodzież 
ze szkół średnich  podczas wyjazdu 
studyjnego do gospodarstw agrotu-
rystycznych poznała zasady prowa-
dzenia działalności agroturystycznej 
oraz zalety wzajemnej współpracy 
między gospodarstwami.

W ramach projektu zreali-
zowano również szereg przedsię-
wzięć z zakresu promocji regionu. 
Do bogatej palety działań zaliczyć 
można m.in. dodruk materiałów 
promocyjnych, druk wydawnictwa 
książkowego dla dzieci i młodzieży 
„Poradnik młodego miłośnika pusz-
czy” (publikacje dostępne na stronie 
powiatu – w zakładce „Publikacje 
starostwa”), przygotowanie spotu 
i filmu promującego region (do 
wglądu na stronie www- zakładka 
–Publikacje Starostwa), uruchomie-
nie komunikatora SISMS, a także 
udział w eventach oraz targach 
turystycznych na terenie całego 
kraju w 2014 r. – m.in. w Poznaniu, 
Krakowie, Warszawie, Lublinie, 
Ciechanowcu. W każdym z miast 
oferta regionu Puszczy Białowie-
skiej –  atrakcji turystycznych i bazy 
towarzyszącej cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Ponadto zorga-
nizowano szereg imprez skierowa-
nych do mieszkańców i turystów 
– Święto Miodobrania w Białowieży 
(31.08.2013 r.), Maraton Rodzinny 
w Hajnówce (14.09.2013 r.), Piknik 
„Rodzinne spotkania z ekologią” 
w Gminie Narewka (23.08.2014 
r.) oraz Puchar Polski Nordic Wal-
king w Hajnówce (06.09.2014 r. 
i 12.09.2015 r.). 

W zakresie współpracy kra-
jowej i międzynarodowej nawiązano 
współpracę z innymi obszarami 

Powiat Hajnowski od 13. lat 
aktywnie współpracuje z partnerami 
z Białorusi – rejonami Kamieniec-
kim, Prużańskim i  Świsłockim. 29 
sierpnia br. na zaproszenie Rejo-
nowego Komitetu Wykonawczego 
w Świsłoczy delegacja powiatu haj-
nowskiego w składzie: Starosta Haj-
nowski Mirosław Romaniuk, Wójt 
Gminy Czeremcha Michał Wróblew-
ski, przedstawiciel SP ZOZ w Haj-
nówce Irena Trofimiuk, pracownicy 
starostwa: Danuta Rola i Agnieszka 
Łapińska – Chomicka, uczestniczyła 
w Świsłockim Kiermaszu. W przed-
sięwzięciu wzięli również udział 
rękodzielnicy z powiatu hajnowskie-
go: pani Tamara Kierdelewicz zapre-
zentowała filcową biżuterię, wyroby 
z drewna i ekologiczne mydełka 
z dodatkiem koziego mleka, pani 
Anna Charytoniuk – ozdoby z suta-
szu, Małgorzata Krawczyk – hafto-
wane obrusy i podlaskie madonny, 
zaś pani Helena Rejent – figurki 

Powiat hajnowski na Świsłockim Kiermaszu
z gliny. Na stoisku promującym ofer-
tę regionu Puszczy Białowieskiej nie 
zabrakło również folderów i ulotek 
prezentujących atrakcje turystyczne 
z powiatu hajnowskiego. Zarówno 

materiały jak i piękne rękodzieło 
cieszyło się dużym zainteresowa-
niem wśród odwiedzających stoisko. 
Udział w Kiermaszu był doskonałą 

cennymi przyrodniczo w Europie 
- w październiku 2013 r. odbyła 
się wizyta do Parku Narodowego 
„Ujście Warty”, zaś na przełomie 
września i października 2014r. miał 
miejsce wyjazd studyjny do Par-
ku Narodowego des Cevennes we 
Francji. Celem wizyt studyjnych 
było poszerzenie wiedzy na temat 
zasad funkcjonowania parków na-
rodowych i rezerwatów biosfery, 
wymiana doświadczeń odnośnie 
rozwiązywania problemów na styku 
człowiek - przyroda, przekazywanie 
dobrych, sprawdzonych praktyk 
oraz poznanie sposobów rozwiązy-
wania podobnych problemów spo-
łecznych wynikających z położenia 
w pobliżu obszarów chronionych. 

Dwuipółletni projekt do-
biegł końca – 23 września w Hotelu 
Białowieski*** w Białowieży odbyła 
się konferencja podsumowująca 
(więcej na stronie starostwa www.
powiat.hajnowka.pl). Wielość inicja-
tyw, kilkadziesiąt spotkań, tysiące 
rozmów – bogactwo pomysłów, 
przedsięwzięć, kontaktów i do-
świadczeń nagromadzonych w ciągu 
dwóch lat nie da się podsumować 
w jednej prezentacji. Działania pod-
jęte w ramach projektu pozwoliły 
wypracować kierunek rozwoju re-
gionu przy zaangażowaniu spo-
łeczności lokalnej oraz przyczyniły 
się do wzrostu świadomości ekolo-
gicznej lokalnego społeczeństwa. 
Bo Puszcza Białowieska nie jest 
siłą spowalniającą rozwój regionu 
– to jeden z jego głównych atutów, 
którego My Mieszkańcy powinniśmy 
być świadomi.  Więcej o projekcie na 
stronie www.puszczailudzie.pl.

Katarzyna Nikołajuk

okazją nie tylko do promocji regionu, 
ale również zacieśnienia przyjaznych 
więzi z białoruskimi partnerami 
oraz zawarcia nowych kontaktów – 
w przedsięwzięciu udział wzięli rów-

nież przedstawiciele Litwy i Łotwy.  
Przygraniczne położenie powiatu 
hajnowskiego sprzyja zacieśnianiu 
relacji z białoruskimi partnerami. 

Potwierdzeniem tego jest wielość 
projektów, wspólnie zrealizowanych 
przez powiat hajnowski w ramach 
Programu Współpracy Transgranicz-
nej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 
- 2013. Dobrosąsiedzka współpraca 
pozwala na stwierdzenie, że łączy 
nas nie tylko Puszcza Białowieska, 
ale również historia i kultura. Jestem 
przekonany, że ta owocna współpra-
ca znajdzie swoje odzwierciedlenie 
w nowej perspektywie programowa-
nia na lata 2014 - 2020. Pozytywne 
rozmowy z innymi delegacjami, bio-
rących udział w Kiermaszu pozwa-
lają wierzyć w ich dalszą i pomyślną  
kontynuację – mówi Starosta Haj-
nowski Mirosław Romaniuk.

 Wizyta przebiegała w bar-
dzo przyjaznej atmosferze, delegacja 
powiatu hajnowskiego opuszczała 
Rejon Świsłocki z mocnym posta-
nowieniem kontynuowania współ-
pracy.

Katarzyna Nikołajuk

OPŁATA 
ZA ODPADY 
KOMUNALNE 

- 10 PAŹDZIERNIKA 
UPŁYWA TERMIN 
PŁATNOŚCI ZA III 

KWARTAŁ!
Mieszkańców, którzy nie 

dokonali wpłaty - prosimy o ure-
gulowanie zobowiązania.

O p ł a t y  n a l e ż y  w n o -
s i ć  b e z  we z w a n i a  ( f a k t u -
ry VAT nie są wystawiane).  
Po upływie tego terminu nalicza-
ne będą odsetki podatkowe.

Opłaty za odbiór odpa-
dów komunalnych można wnosić:

w kasie Urzędu Miasta 
Hajnówkaprzelewem na rachu-
nek bankowy Urzędu Miasta Haj-
nówka: 46 1020 1332 0000 1602 
0276 4058 do zarządcy bloku 
w budynkach wielolokalowych.

Urząd Miasta Hajnówka
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W dniu 30.08. 2015 r dużą 
skutecznością oraz dobrą grą popi-
sali się hajnowianie, którzy pokonali 
u siebie rywala zza miedzy Bielsk 
Podlaski w ramach podlaskiej ligi 
trampkarzy.

Gospodarze jako pierwsi za-
atakowali i już w 4 minucie cieszyli 
się z prowadzenia dzięki celnemu 
strzałowi Jakuba Bowtruczuka. Od 
tego momentu zespół hajnowski 
zaczął grać pewniej i swobodniej, 
strzelając do przerwy jeszcze dwa 
gole. Obraz gry w drugiej odsłonie 
spotkania nie uległ zmianie. Druży-
na OSiR–u atakowała non stop nie 
dając pograć zbyt wiele przyjezd-
nym. Cały zespół Ośrodka Sportu 
Rekreacji zasłużył na słowa uznania 
za zaangażowanie na boisku, grę 
zespołową i determinacje do ostat-

niego gwizdka sędziego.
Trampkarze grupa 4: 

OSiR Hajnówka – MOSiR Bielsk 
Podlaski 11:0 (3:0)

Bramki dla Ośrodka zdo-
byli. Jakub Bołtruczuk 4’,8’,30’, 

Za nami XVIII sezon spotkań 
z muzyką organową w Hajnówce. 
W kościele pod wezwaniem pod-
wyższenia Krzyża Świętego wystą-
pili wyśmienici muzycy i śpiewacy. 

Podczas ostatniego kon-
certu, przed niezwykle licznie zgro-
madzoną  publicznością, wystąpił 
David Troiano z USA-  organista, 
jak okazało się podczas bisów, 
również wspaniały śpiewak (tenor).  
Hajnowską perełką, na którą wielu 
czekało był Michał Skiepko – tenor 
z Warszawy, który śpiewał przy 
akompaniamencie  Leszka Gorec-
kiego (Warszawa).

Tradycyjnie hajnowskie 
koncerty otworzył Dyrektor i Koor-
dynator Podlaskich Koncertów Jó-
zef Kotowicz z Białegostoku. Mu-
zyków przedstawił Ks. kan. Józef 
Poskrobko - gospodarz kościoła 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

-„Wszystko co piękne trwa 
krótko i nasza XVIII edycja PODLA-
SKICH KONCERTÓW MUZYKI ORGA-
NOWEJ I KAMERALNEJ HAJNÓWKA 
2015 dobiegła końca” – podsumował 
na zakończenie ks. kan. Józef Po-
skrobko. - Pozwólcie Państwo,  że 
podziękuję również tym, którzy mu-
sieli włożyć wiele wysiłku, aby nasze 
Koncerty mogły dojść w tym sezonie 
do skutku. Osobą, która czuwała 
nad stroną administracyjną jest pani 
Maria Krzyczkowska, wiceprezes 
i sekretarz naszej Hajnowskiej Fun-
dacji oraz członkowie tejże fundacji. 

IV koncert w ramach XVIII edycji Koncertów Muzyki 
Organowej i Kameralnej Hajnówka 2015

Dziękuję za owoc-
ną współpracę 
również Dyrek-
torowi i zarazem 
Koordynatorowi 
Podlaskich Kon-
certów Muzyki Or-
ganowej i Kame-
ralnej panu Józe-
fowi Kotowiczowi 
z Białegostoku. 
W sposób szcze-
gólny dziękuję na-
szym sponsorom, 

mianowicie  Urzędowi Miasta Haj-
nówki na ręce pana 
Burmistrza Jerzego 
Siraka, a także Staro-
stwu Powiatowemu 
w Hajnówce na ręce 
pana Starosty Miro-
sława Romaniuka.

Za wspaniałą 
organizację, w imie-
niu wszystkich słu-
chaczy podziękował 
również Burmistrz 
Miasta Hajnówka. 
Podkreślając, iż do-
łoży wszelkich sta-
rań do kontynuacji 
tego wspaniałego dzieła. 

Na zakończenie XVIII edy-
cji Koncertów Muzyki Organowej 
i Kameralnej Hajnówka 2015 pu-
bliczność zebrana w kościele miała 

okazję usłyszeć jakże wyjątkowy 
duet. Podczas bisowego wykonania 
Panis Angelicus, w duet z Michałem 
Skiepko, wszedł David Troiano, rów-
nież śpiewający tenorem.  - „Prośba 
do  Boga o chleb” jest przepięknym 
utworem. Nic dziwnego, że mój 
towarzysz wykorzystał chwilę, by 
wspólnie ze mną zaśpiewać. Było to 
nasze pierwsze wspólne śpiewanie, 
ale być może nie ostatnie – chwali 
się Michał Skiepko.  - David Troiano, 
to wspaniały organista i śpiewak, 
tak jak ja uwielbia muzykę i z przy-
jemnością przyjmuje zaproszenia na 

koncerty, szczególnie w tak cudow-
nym miejscu, jak Hajnówka. Mam 
nadzieję, że będziemy mieli jeszcze 
okazję wspólnie wystąpić.

Emilia Rynkowska

Program Aktywny Samorząd – 
w trosce o osoby niepełnosprawne

zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych tj. wparcie osób niepełno-
sprawnych, a także wydawanie 
orzeczeń o niepełnosprawności, 
bowiem przy Centrum funkcjonuje 
Powiatowy Zespół do Spraw Orze-
kania o Niepełnosprawności. W celu 
spójności działań na rzecz wspar-
cia osób niepełnosprawnych Rada 
Powiatu Hajnowskiego uchwaliła 
„Program działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych w powiecie haj-
nowskim na lata 2008 – 2015”. Więk-
szość z postawionych celów została 
zrealizowana, dzięki skutecznemu 
wykorzystaniu środków z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych – głównego 
instrumentu samorządu powiato-
wego w pomocy osobom niepełno-
sprawnym. W ramach wykorzysta-
nia funduszy PFRON tylko w latach 
2013 i 2014 wsparcie otrzymało 
650 osób. Oznacza to wydanie setek 
tysięcy złotych, wypełnianie wielu 
dokumentów, czasochłonne proce-
dury administracyjne w celu wspar-
cia osób potrzebujących. Środki 
te wykorzystano m.in. na zwrot 
kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy osób niepełnosprawnych, do-
finansowanie zakupu sprzętu reha-
bilitacyjnego, przedmiotów ortope-
dycznych, środków pomocniczych, 
dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opieku-
nów w turnusach rehabilitacyjnych, 
dofinansowanie imprez sportowych 
i kulturalnych, słowem– podjęto 
przedsięwzięcia ułatwiające nie-
pełnosprawnemu funkcjonowanie 
w życiu codziennym. By zwiększyć 
pulę pozyskiwanych funduszy od 
2013r. powiat hajnowski przystąpił 
do realizacji pilotażowego progra-
mu „Aktywny Samorząd”. Intencją 
programu jest przygotowanie osób 
z zaburzeniami ruchu i percepcji 
wzrokowej do pełnienia różnych ról 
społecznych poprzez umożliwienie 
im włączenia się do społeczeństwa 
informacyjnego, aktywizację spo-
łeczną, zawodową oraz wsparcie 
w utrzymaniu zatrudnienia poprzez 
likwidację lub ograniczenie barier 
w poruszaniu się oraz barier trans-
portowych, a także poprawę szans 
na rywalizację o zatrudnienie na 
otwartym rynku pracy za pomocą 
podwyższania kwalifikacji. Cele 
te są osiągane poprzez realizację 
konkretnych działań, wyszczegól-
nionych w programie uszeregowa-
nych w dwóch modułach – I dotyczy 
likwidacji barier utrudniających 
rehabilitację społeczną i zawodową, 
z kolei w ramach II modułu osobom 
niepełnoprawnym świadczona jest 
pomoc w uzyskaniu wykształcenia 
na poziomie wyższym.

Dzięki wdrożeniu progra-
mu osoby niepełnosprawne dotąd 
otrzymały wsparcie m.in. w postaci 
pomocy w uzyskaniu prawa jazdy 
kategorii B, zakupu sprzętu elek-

tronicznego lub jego elementów, 
dofinansowania szkoleń w zakresie 
obsługi nabytego w ramach pro-
gramu sprzętu elektronicznego 
i oprogramowania, dofinansowania 
zakupu sprzętu ułatwiającego po-
ruszanie się (m.in. wózków elek-
trycznych oraz protez kończyn) 
oraz w zakresie utrzymania jego 
sprawności technicznej, a także 
pomoc w uzyskaniu wykształcenia 
na poziomie wyższym (opłata za 
czesne) – w sumie od 2013r. w ra-
mach programu Aktywny Samorząd 
wsparcie uzyskało 120 osób na 
kwotę ok. 400 tys. zł.

Środki, które wydatkuje 
PCPR w ramach programu Aktywny 
Samorząd ustalane są przez Zarząd 
PFRON (Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych); są rozdzielane na powiaty wg 
określonych kryteriów (pod uwagę 
brane są dane dot. liczby mieszkań-
ców, liczby osób niepełnosprawnych 
powiecie itp.). Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie nie ma wpływu 
na ilość środków w danym roku. 
A te w 2015r. zostały zmniejszone. 
Ze względu na ograniczone środki, 
jakimi dysponuje Zarząd PFRON 
wstrzymane zostało dofinanso-
wanie m.in. do zakupu i montażu 
oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu, zakupu wózka inwa-
lidzkiego o napędzie elektrycznym 
oraz sprzętu elektronicznego lub 
jego elementów oraz oprogramo-
wania.

Ale jest też dobra wiado-
mość – pomoc w dalszym ciągu 
mogą uzyskać niepełnosprawni 
młodzi ludzie, którzy zdecydowali 
się na naukę na studiach. Aktual-
nie trwa nabór wniosków, termin 
upływa 10 października. Zachęcamy 
nie tylko studentów ale wszystkie 
osoby z orzeczoną niepełnospraw-
nością do kontaktu z PCPR, gdzie 
bezpośrednio uzyskają informację 
o formach wsparcia. Pracownicy 
instytucji służą pomocą merytorycz-
ną, pomagają także w wypełnieniu 
odpowiednich formularzy. Warto 
przyjść i zapytać, zwłaszcza że do 
dnia 31.08.2015r. w ramach pro-
gramu Aktywny Samorząd istnieje 
możliwość składania wniosków 
o dofinansowanie kosztów uzyska-
nia prawa jazdy kategorii B,  dofi-
nansowanie lub refundacja kosztów 
utrzymania sprawności technicznej 
posiadanego wózka inwalidzkiego 
oraz dofinansowanie zakupu protezy 
kończyny.

Kontakt z PCPR:
ul. Piłsudskiego 10A,   tel. 

856823642, 856825983; mail: pcpr@
powiat.hajnowka.pl

Cieszy fakt, że pomimo na-
potykanych trudności samorząd 
powiatowy dba o stworzenie warun-
ków do rozwoju osobom niepełno-
sprawnym.

Katarzyna Nikołajuk
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Hajnowscy trampkarze pokonali MOSiR Bielsk
Daniel Kozaczuk 40’,49’,65’, Jakub 
Owłasiuk 67’69’, Karol Rogoziński 
45’, Piotr Daniszewski 55’, Bartek 
Olszewski 68’,

Marek Hanula


