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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

W dniu 29 lutego 2016 r. pod-
czas uroczystej gali w Hajnowskim 
Domu Kultury z udziałem przed-
siębiorców, władz miasta, powiatu 
i gmin, duchowieństwa, radnych 
miasta oraz dyrektorów i prezesów 
instytucji miejskich zostały wręczo-
ne Honorowe Nagrody Burmistrza 
Miasta Hajnówka – QUERCUS 2016. 
Quercus to lokalne wyróżnienie 
skierowane do osób, organizacji oraz 
innych podmiotów będące ukłonem 
w kierunku szczególnych zasług na 
rzecz Miasta Hajnówka. Galę po 
raz drugi otworzył i poprowadził 
znany dziennikarz i reżyser - Dariusz 

Szada-Borzyszkowski. Wśród tego-
rocznych laureatów, których sylwetki 
zostały przedstawione w krótkich 
filmach zaprezentowanych podczas 
uroczystości i przygotowanych przez 
lokalną Telewizję Kablową znaleźli się: 

 Nagroda Burmistrza Miasta Hajnówka „QUERCUS 2016”

Wiera Pawluczuk – swoją 
drogę zawodową rozpoczęła w OSM 
w Bielsku Podlaskim, gdzie po ukoń-
czeniu Akademii Rolniczo-Technicznej 
w Olsztynie (Wydział Technologii 
Mleczarskiej i Żywności), została 
stypendystką. Pnąc się po kolejnych 
szczeblach kariery zawodowej, 
w 1982 roku została prezesem 
zarządu tejże spółdzielni. W roku 
2000 objęła stanowisko prezesa 
zarządu OSM w Hajnówce. Działal-
ność OSM jest doceniana zarówno 
w kraju jak i zagranicą, o czym 
świadczą sukcesywnie zdobywane 
nagrody i wyróżnienia mi.in Gazele 

Biznesu, Podlaska Marka Roku 2012, 
Międzynarodowy certyfikatu BRC 
Global Standard – FOOD. Sery żółte, 
mleko w proszku znalazły uznanie 
wśród klientów Czech, Węgier, Rosji, 
Holandii, Niemiec, Włoch, Algierii. 

Export stanowi ponad 40% ogólnej 
sprzedaży spółdzielni. 

prof. dr hab. inż. Lech Dzie-
nis - rektor Politechniki Białostockiej 
na kadencję 2012-2016, specjali-
zuje się w dziedzinie zarządzania 
i ochrony zasobów wodnych przed 
zanieczyszczeniem. Politechnika 
Białostocka jest największą uczelnią 
techniczną północno-wschodniej 
Polski, uczelnią z 65-letnią tradycją.. 
W Hajnówce funkcjonuje Zamiej-
cowy Wydział Leśny, wzbogacony 
o Centrum Naukowo-Badawcze, 
w którym naukowcy będą mogli 
m.in. wykorzystywać termowizję do 
analizy obiektów przyrodniczych oraz 
fotoeklektory do badania owadów, 
pozyskiwać substancje lecznicze z ro-
ślin i grzybów. Rektor otrzymał tytuł 
Profesora Honorowego Białoruskiego 
Państwowego Uniwersytetu Technicz-
nego za znaczący wkład w rozwój 
współpracy międzynarodowej w dzie-
dzinie nauki, oświaty i kultury oraz 
wzmocnienie przyjacielskich relacji 
pomiędzy PB i BPUT. W bieżącym roku 
uhonorowany tytułem „Zasłużony 
dla powiatu hajnowskiego”. Autor 
szeregu innowacyjnych rozwiązań 
w dziedzinie techniki – projektant 100 
oczyszczalni ścieków oraz systemów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 
W swoim dorobku naukowym ma 45 
prac monograficznych, 55 artykułów 
i referatów.

Mirosława Pawłowska – od 
2008 r. prezes aktywnie działającego 
stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku 
w Hajnówce mającego na celu m.in: 
stymulowanie rozwoju osobowego 
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Powiat Hajnowski zajął IX 
miejsce w Ogólnopolskim Rankingu 
Powiatów i Gmin, za rok 2014 pro-
wadzonego przez Związek Powiatów 
Polskich w kategorii „powiaty do 60 
tys. mieszkańców”. 

Udział w rankingu oparty jest 
na zasadzie bezpłatnego i dobro-
wolnego uczestnictwa wszystkich 
samorządów gminnych i powiatowych. 
Ranking trwa przez cały rok i stanowi 
wszechstronną ocenę działalności 
samorządu. Podstawowym kryterium 
jest aktywność powiatu w swoim 
środowisku. Spektrum punktowanych 
działań jest bardzo szerokie. Samo-
rządy sklasyfikowane w rankingu są 
oceniane przez ekspertów ZPP według 
wielu kryteriów zgrupowanych w je-
denastu blokach tematycznych, takich 
jak m.in.: rozwiązania poprawiające 
jakość obsługi mieszkańca, rozwój 
społeczeństwa informacyjnego, rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego, pro-
mocja rozwiązań z zakresu ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej, pro-
mocja rozwiązań z zakresu edukacji, 
kultury i sportu, promocja rozwiązań 
ekoenergetycznych i proekologicznych, 
współpraca krajowa i międzynaro-
dowa. Na każdym z tych pól Powiat 
Hajnowski może pochwalić osiągnię-
ciami, czego dowodem jest miejsce 
w pierwszej 10. Najwięcej punktów 
uzyskaliśmy za ilość pozyskanych 
środków finansowych pochodzących 

Powiat Hajnowski nadal 
w pierwszej 10. w rankingu 
Związku Powiatów Polskich

z funduszy zewnętrznych, za wdro-
żony i certyfikowany w JST system 
zarządzania jakością potwierdzony 
aktualnym Certyfikatem ISO 9001 
oraz za działania na rzecz rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego. 
Miejsce w pierwszej dziesiątce 
cieszy, ale to przede wszystkim 
motywacja by pracować jeszcze 
wydajniej na rzecz lokalnej społecz-
ności. Wysoka lokata jest zasługą 
wszystkich pracowników starostwa 
jak również jednostek podległych. To 
dobre podsumowanie roku 2015r., 
niemniej przed nami nowe projekty 
i inwestycje m.in. z zakresu komuni-
kacji – mam tu na myśli przebudowę 
ul. Prostej i Targowej w Hajnówce. 
Ponadto w przygotowaniu pozostają 
projekty z zakresu oświaty, turysty-
ki oraz dotyczące wsparcia osób 
przedsiębiorczych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Czekamy 
na rozstrzygnięcie, ponadto pilnie 
śledzimy ogłoszenia o naborach 
nowych projektów – mówi Starosta 
Hajnowski Mirosław Romaniuk. 

ZPP został powołany w 1999 r., 
by reprezentować interesy samorzą-
dów powiatowych. Powiat Hajnowski 
jest członkiem – założycielem. 
Związek Powiatów Polskich skupia 
316 powiatów i miast na prawach 
powiatów. Więcej o rankingu na 
stronie http://ranking.zpp.pl/.

Katarzyna Nikołajuk 

Wsparcie osób bezrobotnych 
to jedno z kluczowych przedsięwzięć 
sprzyjające rozwojowi gospodarcze-
mu. Skutecznym narzędziem w walce 
z bezrobociem są projekty realizowane 
z funduszy zewnętrznych i podejmowa-
ne w ramach nich formy aktywizacji. 
Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 
aktywnie pozyskuje środki – placówka 
realizuje projekt „Aktywizacja osób 
powyżej 30 roku życia w powiecie 
hajnowskim (I)”, w lutym zaś apliko-
wała o dalszą realizację (projekt II). 
To przedsięwzięcie współfinansowane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podla-
skiego na lata 2014-2020. Realizacja 
pierwszego projektu rozpoczęła się 
w maju 2015r. do 31.03.2016r. Drugi 
projekt trwać będzie do 31.12.2016r. 

Bezrobotni uzyskają wsparcie 
z Powiatowego Urzędu Pracy

W ramach tego wsparciem zostaną 
objęte osoby powyżej 30 roku życia, 
zarejestrowane w PUP, należące co 
najmniej do jednej z poniższych grup: 
osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, 
osoby z niepełnosprawnościami, osoby 
długotrwale bezrobotne (pozostające 
bez zatrudnienia nieprzerwanie przez 
okres powyżej 12 miesięcy) lub osoby 
o niskich kwalifikacjach. Bezrobotni 
kwalifikujący się do udziału w pro-
jekcie skorzystają z form aktywizacji 
zawodowej, jakimi dysponuje PUP. Są 
to staże, prace interwencyjne, szkolenia 
zawodowe „Spawacz”, jednorazo-
we środki na podjęcie działalności 
gospodarczej refundacja kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy. 

W 2015r. dzięki realizacji projektu 
pomoc w okresie od 01.05.2015r. do 
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W dniu 15 stycznia 2016 r. 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Hajnówce odbyło się spo-
tkanie informacyjne skierowane do 
przedsiębiorców zainteresowanych 
wsparciem finansowym ze środków 
Unii Europejskiej oraz innych źródeł 
finansowania na rozwój własnej 
działalności gospodarczej. Spotkanie 
zostało zorganizowane przez Burmi-
strza Miasta Hajnówka. Natomiast 
wśród prelegentów znaleźli się: 
Magdalena Sienkiewicz - Główny 
Punkt Informacyjny Funduszy Europej-
skich przy Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podlaskiego, Lucyna 
Rybak - Powiatowy Urząd Pracy 
w Hajnówce, Małgorzata Skiepko - 
Centrum Wdrażania Projektów przy 
BPN oraz Alicja Orzechowska – Cen-
trum Wspierania Biznesu w Hajnówce. 
Podczas spotkania omówione zostały 

Spotkanie informacyjne

„Fundusze unijne i inne formy 
wsparcia dla przedsiębiorców  
w perspektywie 2014 - 2020”

m.in. następujące tematy: jednora-
zowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej; refundacja kosztów 
wyposażenia/doposażenia stanowiska 
pracy, refundacja kosztów zatrudnie-
nia bezrobotnego do 30 roku życia; 
wsparcie finansowe w ramach Pro-
gramu Mikrodotacji; fundusze unijne 
dedykowane przedsiębiorcom z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego 2014-2020 
w ramach działania: 1.2 Wspieranie 
transferu wiedzy, innowacji, tech-
nologii i komercjalizacji wyników 
B+R oraz rozwój działalności B+R 
w przedsiębiorstwach, 1.3 Wspieranie 
inwestycji w przedsiębiorstwach, jak 
również dofinansowanie na inwestycje 
z zakresu OZE oraz przedsiębiorców 
prowadzących działalność na terenach 
wiejskich.

Monika Aleksiejuk

We wtorek, 9 lutego, odbyło 
się otwarte spotkanie konsultacyjne 
w przedmiocie projektu Strategii 
Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 
2016-2025, wchodzącej w skład 
Wieloletniego Programu Rozwoju 
Miasta Hajnówka na lata 2016-2025. 
Celem konsultacji społecznych było 
poznanie i zebranie opinii miesz-
kańców o poddanym konsultacjom 
Programie oraz stworzenie możli-
wości zgłoszenia uwag do projektu 
Programu. Spotkanie było elementem 
konsultacji społecznych ww. Programu, 
które trwają w okresie od 15 stycznia 
2016 r. do 19 lutego 2016 r.

Podczas spotkania zaprezen-

towano harmonogram prac nad 
Programem, model prac, zasadnicze 
założenia dokumentu oraz wypraco-
wane kierunki rozwoju miasta na naj-
bliższe lata. W części konsultacyjnej 
spotkania wywiązała się żywiołowa 
dyskusja co do przyszłości miasta. 
Obecni przedstawiciele różnych sfer 
funkcjonowania miasta: mieszkańcy, 
przedstawiciele instytucji, organi-
zacji pozarządowych, organizacji 
społecznych proponowali propozycje 
kierunków działań ale i konkretnych 
przedsięwzięć w różnych obszarach 
życia miasta, w tym głównie edukacji, 
kultury, estetyki miasta, architektury, 
przestrzeni miejskiej, bezpieczeństwa 

Informacja ze spotkania konsultacyjnego 
poświęconego projektowi Wieloletniego Programu 

Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025

publicznego, turystyki, sportu. 
Konsultacje projektów wymie-

nionych dokumentów strategicznych 
potrwają jeszcze do 19 lutego br. 
Do tego czasu przyjmowane są do 
nich uwagi, które należy składać na 
formularzu konsultacyjnym załączo-
nym poniżej. Decyzję o zasadności 
wprowadzenia proponowanych zmian 
w projekcie strategicznych dokumen-
tów podejmie Zespół powołany ds. 
opracowania Strategii.

Informacja o wynikach kon-
sultacji zostanie zamieszczona na 
stronie internetowej Urzędu Miasta 
Hajnówka w formie sprawozdania 
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Tematem styczniowych warsz-
tatów Klubu Plastyka START, działają-
cego od 2010 roku przy Hajnowskim 
Domu Kultury były obrazy malowane 
na szkle.

Obrazy malowane na szkle są 
namiastką witraży, żyją, zmieniają się 
w zależności od pory dnia czy roku. 
Jest to magiczne przedstawienie, 
a główne role odgrywają tu kolor 
i światło.

Malowanie na szkle to czaso-
chłonne zajęcie, wymagające precyzji, 
skupienia i dużej cierpliwości. Zdo-
bienie metodą malowania ręcznego 
znane jest prawie tak długo, jak sam 
sposób wytwarzania szkła. Tradycja 
tworzenia barwnych przedstawień 
na szkle sięga starożytności, znane 
było w Egipcie i Rzymie. W średnio-
wieczu barwiono szklane fragmenty 

Malowanie na szkle 
z klubem plastyka

relikwiarzy, dekorowano ołtarze. 
Metodę tę wykorzystywano także 
w świecie arabskim, a kiedy na 
terenie Europy zaczęły powstawać 
huty szkła wzrosło stosowanie tej 
techniki w kręgach mieszczańskich 
i przenikło na tereny wiejskie. Na 
przełomie XVII i XVIII w. wiele hut 
powstało w Czechach i na Śląsku, 
w których wytwarzano poza zwy-
kłym szkłem okiennym także szkła 
zdobione. W Polsce malarstwo na 
szkle zostało na nowo „odkryte” na 
początku XX wieku przez artystów 
awangardy. Technika malowania 
nie uległa zmianie, wprowadzono 
jednak cieniowanie i łamanie barw 
oraz techniki transparentne. 

Zenaida Jakuć
 

W magiczny klimat opery 
i operetki wprowadził hajnowską 
publiczność, zgromadzoną w sali 
widowiskowej Hajnowskiego Domu 
Kultury niezwykły artysta, światowej 
sławy tenor - Michał Skiepko. Wraz 
z gośćmi - Mariną Gorowoj z Grodna 
i Edwardem Romanowskim z Hajnówki 
zapoznał nas z wielkimi dziełami 
klasyki muzycznej. Obok artystów 
zaprezentowała się wspaniała Gro-
dzieńska Orkiestra Kameralna pod 
dyrygenturą Uladzimira Bormataua. 
Koncert poprowadził Wiktor Szałkie-
wicz. Krystyna Kędyś

 Koncert „Michał Skiepko i jego goście”

Hajnowski Dom Kultury na 
tegoroczne ferie zimowe zapro-
ponował różnorodne formy zajęć 
dla dzieci i młodzieży. Najmłodsze 
dzieci bawiły się na balu 
kostiumowym „U króla 
Lula”, podczas którego 
dominowało mnóstwo 
atrakcyjnych niespo-
dzianek. Obejrzały także 
dwa spektakle teatralne 
„Zaczarowane krzesi-
wo” i „Strachy, strachy 
uciekajcie” zaprezento-
wane przez Białostocki 
Teatr „Arlekin”. Miały 
możliwość uczestniczyć w seansie 
filmowym dla dzieci, podczas którego 
zaprezentowany był animowany film 
pt. ”Małpki”. Dzieci z przedszkoli brały 
także licznie udział w zajęciach umu-
zykalniających, które odbywały się 
w ramach Przedszkola Muzycznego.

Uczniowie szkół podstawowych 

Ferie zimowe z Hajnowskim Domem Kultury
chętnie uczestniczyli w zajęciach 
plastycznych, podczas których m.in. 
wykonywali gałgankowe lale, figurki 
z masy solnej, lampiony, walentynko-

we serca , quilingowe obrazki, ramki 
na zdjęcia, malowały także zimowe 
krajobrazy oraz portrety. Dużym 
zainteresowaniem wśród chłopców 
cieszyły się warsztaty lego, a wśród 

dziewczynek warsztaty mażoretek, 
taneczne i muzyczne.

Natomiast młodzież zaintereso-
wana była Festiwalem Filmów Rosyj-

skich „Sputnik nad Hajnówką” 
, podczas którego mogła 
korzystać z bezpłatnego 
wstępu na projekcje filmowe. 
Liczna grupa młodzieży brała 
udział także w warsztatach 
teatralnych, tańca hip hop 
i tańca towarzyskiego.

Z feryjnej oferty Haj-
nowskiego Domu Kultury 
skorzystało bardzo szerokie 
grono dzieci i młodzieży. 

Niektórzy z nich zaintrygowani 
atrakcyjnością zajęć zadeklarowali 
chęć uczestnictwa w amatorskich 
zespołach działających przy HDK.

 Jadwiga Kuczkin

7 lutego 2016 r. w Hajnow-
skim Domu Kultury odbył się I etap 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Białoruskiej. Hajnowski Dom Kultury 
reprezentowały solistki ze Studia 
Piosenki Estradowej - Marlena Biegluk, 

XXIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Białoruskiej - eliminacje rejonowe

Karolina Mirek i Julita Wawreszuk 
oraz zespół SPE . 

Jury przyznało im następujące 
nagrody: 
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Rejestracja do poradni bez 
konieczności wychodzenia z domu 
oraz możliwość wglądu do doku-
mentacji medycznej za pomocą 
jednego kliknięcia myszką – cy-
frowe mrzonki stają się wygodną 
rzeczywistością. Od marca 2011 r. 
Starostwo Powiatowe w Hajnówce 
jest beneficjentem w Projekcie 
„Podlaski System Informacyjny 
e-Zdrowie”. Projekt realizowany jest 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pod-
laskiego IV oś priorytetowa Spo-
łeczeństwo Informacyjne. Podlaski 
System Informacyjny e-Zdrowie jest 
przedsięwzięciem mającym poprawić 
dostęp ludności woj. podlaskiego do 
służby zdrowia. Swym zakresem 
obejmuje informatyzację szpitali 
ułatwiających zarządzanie placówka-
mi oraz przepływ informacji między 
nimi. W konsekwencji przyspieszy to 
proces leczenia oraz skróci procedury 
administracyjne. Tyle projektowej 
teorii – a jak e-Zdrowie wygląda 
w praktyce z perspektywy pacjenta?

Zalogowanie się do systemu 
oznaczać będzie możliwość rejestracji 
wizyty w poradni przez internet, bez 
konieczności wychodzenia z domu 
i długich oczekiwań w kolejce. Co 
więcej, portal umożliwia podgląd 
dokumentacji medycznej, jej wydruk 
bez konieczności wizyty w poradni 
a także lekturę aktualności np. 
o programach profilaktycznych oraz 
porady nt. zdrowego trybu życia czy 

Podlaski System Informacyjny 
E-zdrowie

przygotowaniu do badań.
Hajnowski SP ZOZ jest jednym 

z dwudziestu sześciu szpitali, które 
uczestniczą w projekcie. Aktualnie 
w Województwie Podlaskim trwają 
prace nad wdrożeniem system – 
w tym także w hajnowskim szpitalu. 
Ale zarejestrować możemy się już 
dziś – zajmie to kilka minut.

REJSTRACJA W SYSTEMIE KROK 
PO KROKU
1. otwórz stronę www.ezdrowie.
wrotapodlasia.pl
2. W prawym górnym rogu monitora 
kliknij polecenie „Załóż konto”
3. Kliknij opcję „Zarejestruj się jako 
pacjent”
4. Wypełnij formularz, następnie 
kliknij opcję „Załóż konto”
5. Na skrzynkę mailową, podaną 
w formularzu otrzymasz link aktywa-
cyjny. Podane w nim zostanie hasło 
aktywujące Twój Portal Pacjenta. 
Podczas pierwszego logowania zo-
staniesz poproszony o zmianę hasła 
zgodnie z podanymi wytycznymi 
(hasło musi zawierać m.in. dużą 
literę, cyfrę oraz znak specjalny). 
Uwaga! Na obecną chwilę portal 
nie przewiduje możliwości zmiany 
hasła, nowoutworzone dla pewności 
zanotujmy.

Założenie konta na Portalu 
uprawnia pacjenta do korzystania 
z części informacyjnej oraz elektro-
nicznej rejestracji. Aby skorzystać 
z Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej konto musi zostać akty-

Czwartkowy wieczór 28 stycz-
nia 2015r. był wzruszający, ciepły, 
uroczysty… Po raz ósmy odbyła się 
ceremonia wręczenia tytułu ,,Zasłu-
żony dla Powiatu Hajnowskiego’’. 
Rada Powiatu podjęła uchwały 
o nadaniu tytułu dziewięciu osobom, 
dwóm przedsiębiorcom oraz dwóm 
instytucjom. Uroczystość odbyła się 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Cze-
remsze. Laureatami tegorocznej 
edycji tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu 
Hajnowskiego” zostali:

1. Nasycalnia Podkładów 
w Czeremsze

2. Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

,,Zasłużeni dla Powiatu Hajnowskiego’’ uhonorowani
3. Miejska Biblioteka Publicz-

na im. dr Tadeusza Rakowieckiego 
w Hajnówce

4. Zakład Produkcyjny AN-
DREWPOL Andrzej Pryczynicz w Haj-
nówce

5. Prof. dr hab. inż Lech 
Dzienis

6. Prof. Dr hab. Michał Kon-
dratiuk

7. Ks. Józef Poskrobko
8. Ks. Mitrat Bazyli Roszczenko
9. Ryszard Sokołowski
10. Olga Rygorowicz
11. Walentyna Kerdelewicz
12. Piotr Gagan
13. Roman Sacharczuk
Ceremonia zgromadziła wielu 

gości, wśród których znaleźli się: 
marszałek Województwa Podlaskiego 
Jerzy Leszczyński, radni sejmiku 
województwa – Mikołaj Janowski 
i Henryk Łukaszewicz, burmistrzowie 
i wójtowie, radni Powiatu Hajnow-
skiego, radni Gminy Czeremcha, 
przedstawiciele Politechniki Biało-

stockiej, instytucji, inspekcji, służb 
i innych jednostek współpracujących 
z powiatem hajnowskim, laureaci 
tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnow-
skiego”, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, kierownicy jednostek 
organizacyjnych powiatu oraz pra-
cownicy starostwa. Ze względu na 
nieobecność na dzisiejszej uroczy-
stości gratulacje dla tegorocznych 
nominowanych do tytułu „Zasłużony 
dla powiatu hajnowskiego” przekazali: 
poseł Dariusz Piontkowski oraz poseł 
Tomasz Cimoszewicz. List z gratula-
cjami dla nominowanych przekazali: 
Wiecminister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Jarosław Zieliński 
oraz Wojewoda Podlaski Bohdan 
Paszkowski

Uroczystość otworzyli Staro-
sta Hajnowski Mirosław Romaniuk 
oraz Wójt Gminy Czeremcha Michał 
Wróblewski. Starosta w krótkich 
słowach powitał przybyłych gości, 
pogratulował laureatom otrzymania 
tytułu oraz przedstawił zebranym 

dotychczasowe osiągnięcia i plany 
ma przyszłość. 

Po wystąpieniu Starosty na-
stąpiło uhonorowanie osób, którym 
Rada Powiatu nadała tytuł „Zasłużony 
dla Powiatu Hajnowskiego”. Był to 
szczególny moment, każdy z tego-
rocznych Zasłużonych ze wzrusze-
niem podziękował za wyróżnienie 
wnioskującym, Radzie Powiatu za 
przyznanie oraz wszystkim osobom, 
którzy przyczynili się do sukcesu. 
Swoją pracowitością na rzecz innych 
oraz skromnością laureaci pokazali, 
że w pełni zasługują na wyróżnienie.

Laureatom tytułu pogratulowali 
Starosta Hajnowski Mirosław Roma-
niuk, Przewodniczący Rady Powiatu 
Lech Jan Michalak, a także Marszałek 
Województwa Jerzy Leszczyński. Mar-
szałek podziękował laureatom tytułu 
za pracę, jaką wykonują na rzecz 
swojej społeczności podkreślając, 
iż trud ten stanowi cenne wsparcie 
dla działań samorządu. W dalszej 
części Marszałek uroczyście wręczył 

Honorową Odznakę Województwa 
Podlaskiego Przewodniczącemu Rady 
Powiatu Lechowi Janowi Michalakowi 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
integracji, edukacji i działań chary-
tatywnych w środowisku diabetyków 
oraz samorządzie terytorialnym. 
Odznaczony Lech Jan Michalak, który 
przez 20 lat kierował stowarzysze-
niem, podkreślił, iż odznaczenie jest 
w istocie skierowane do wszystkich 
członków Zarządu.

Miłym akcentem ceremonii 
było wręczenie podziękowań wój-
tom i burmistrzom gmin powiatu 
hajnowskiego, przygotowanych 
przez Podlaski Oddział Okręgowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża. Na ręce 
samorządowców listy gratulacyjne 
złożyły Wicestarosta Halina Surel 
oraz Prezes PCK Alina Miszczuk.

Uroczystość uświetnił bogaty 
program artystyczny. Na scenie 
zaprezentowali się: Młodzieżowy 
Zespół Instrumentów Dętych z Cze-
remchy, zespół Taneczny Małolaty 
z Białowieży, zespół folklorystyczny 
Hiłoczka z Czeremchy oraz zespół 
gitarowy Zbigniewa Budzyńskiego.

Oficjalną część zamknął Prze-
wodniczący Rady Powiatu Lech 
Jan Michalak, który pogratulował 
laureatom, gościom podziękował za 
przybycie, zaś wójtowi Gminy Cze-
remcha, Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Czeremsze oraz dyrekcji 
Nasycalni Podkładów w Czeremsze 
za profesjonalną pomoc w przygo-
towaniu uroczystości. 

Katarzyna Nikołajuk

wowane w SP ZOZ w Hajnówce. Po 
okazaniu dowodu osobistego oraz 
loginu (podanego w mailu) pacjent 
otrzyma PIN, który po wpisaniu 
aktywuje konto na portalu.

Podlaski System Informa-
cyjny e –Zdrowie to jeden z wielu 
kroków ku informatyzacji służby 
zdrowia. O modernizacji systemu 
w hajnowskim SP ZOZ będziemy 
systematycznie informować. 

Katarzyna Nikołajuk

Kampania informacyjna do-
tycząca rozliczania podatku docho-
dowego ruszyła pełną parą – do 30 
kwietnia podatnicy muszą złożyć 
deklarację podatkową. Przepisy 
dopuszczają możliwość przekazania 
1% podatku na wybrane organizacje 
pożytku publicznego. W artykule 
podpowiadamy, jak to działa oraz 
zachęcamy do podarowania podat-
ku organizacjom z terenu powiatu 
hajnowskiego.

1% - to jedna setna część 
podatku dochodowego od osób fizycz-
nych, którą na mocy ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 
możemy przekazać wybranej przez 
siebie organizacji pożytku publicznego 
(OPP). To druga, obok darowizny, 
forma wsparcia tych organizacji.

Organizacją Pożytku Publicz-
nego może zostać organizacja 
pozarządowa (za wyjątkiem partii 

Podaruj 1% organizacjom pozarządowym 
z terenu powiatu hajnowskiego

politycznych i tworzonych przez nie 
fundacji, związków zawodowych 
i organizacji pracodawców, samo-
rządów zawodowych i organizacji 
pracodawców). Każdy podmiot, który 
zamierza starać się o nadanie statusu 
OPP musi spełnić określone wymogi, 
oraz uzyskać potwierdzenie tego faktu 
w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). 
Potwierdzeniem nabycia statusu OPP 
jest odpowiedni wpis do KRS (na 
wyciągu z KRS, w polu „status opp” 
jest wpisane słowo „TAK”).

Jeśli chcemy przekazać 1% 
wybranej organizacji, należy wypełnić 
w swojej deklaracji podatkowej od-
powiednie pola. Należy tam wpisać 
numer KRS organizacji, kwotę jaką 
przekazujemy danej fundacji (nie 
może ona przekroczyć 1%, wyliczana 
jest z kwoty należnego podatku) oraz 
cel szczegółowy. 1% trafia na konto 
organizacji za pośrednictwem urzędu 
skarbowego w ciągu 3 miesięcy od 
dnia złożenia zeznania podatkowego 

przez podatnika. Do otrzymywania 
1% uprawione są tylko organizacje 
pożytku publicznego.

1% dla organizacji z terenu 
powiatu hajnowskiego

Spis organizacji jest dostępny 
na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej. Wśród ponad 8000 
tys. podmiotów znajdują się także 
stowarzyszenia i fundacje działające 
na terenie powiatu hajnowskiego. 
Starostwo Powiatowe w Hajnówce 
uruchomiło zakładkę „Przekaż 1% 
podatku”, gdzie można znaleźć 
dane organizacji oraz instytucji 
z naszego regionu. Wśród nich 
znajdują się szkoły, fundacje oraz 
instytucje kultury. Zachęcamy do 
podarowania procenta podatku– ten 
gest nic nie kosztuje, za to pomaga 
w realizacji projektów służącym całej 
społeczności lokalnej oraz osobom 
potrzebującym.

Katarzyna Nikołajuk

XXIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Białoruskiej - eliminacje rejonowe

soliści piosenka współczesna
I miejsce - Julita Wawreszuk
II miejsce - Marlena Biegluk
zespoły wokalne
I miejsce - zespół SPE
Z ramienia HDK udział wziął rów-
nież Zespół Pieśni „Echo Puszczy”. 
Jury nagrodziło zespół przyznając 
następujące nagrody : 

chóry piosenka folklorystyczna 
opracowana
II miejsce: Chór „Echo Puszczy” 
zespoły wokalne piosenka współ-
czesna
III miejsce: Grupa żeńska chóru 
„Echo Puszczy”

Gratulujemy !
Krystyna Kędyś
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Bezrobotni uzyskają wsparcie 
z Powiatowego Urzędu Pracy

31.03.2016r. uzyskało łącznie 88 osób.
Osoby bezrobotne zaintere-

sowane uczestnictwem, jak również 
pracodawców zainteresowanych 
współpracą w ramach projektu, zapra-
szamy do Powiatowego Urzędu Pracy 
w Hajnówce. Informacje udzielane są 
w Centrum Aktywizacji Zawodowej - 
pokój 3, 17, 20 lub pod numerami 

telefonów: 85 682 96 23-26, 85 682 
96 13, 85 682 96 14. Wnioski doty-
czące poszczególnych form wsparcia 
dostępne są na stronie internetowej 
urzędu: http://puphajnowka.pl.

Realizacja projektu pozwoliła 
skorzystać większej ilości osób z ofe-
rowanych przez PUP form aktywizacji 
zawodowej. 

Katarzyna Nikołajuk
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21 stycznia 2016 r. w Nowym 
Sączu zostało podpisane Porozu-
mienie o współpracy partnerskiej 
pomiędzy Powiatem Nowosądeckim 
(www.powiat.nowy-sacz.pl) a Po-
wiatem Hajnowskim. Z iniacjatywą 
podpisania porozumienia wystąpili 
radni Powiatu Nowosądeckiego, 
którzy na czele z Wicestarostą 
Nowosądeckim Antonim Koszykiem 
gościli w Hajnówce w maju 2015 r. 

Każdy z powiatów ma swoją 
specyfikę, ale obydwa charkteryzuje 
położenie przygraniczne, bogactwo 
zasobów naturalnych (Puszcza Bia-
łowieska, złoża wód mineralnych) 
i atrakcyjność turystyczna – mówili 
Starostowie: Starosta Nowosądecki - 
Marek Pławiak i Starosta Hajnowski 
– Mirosław Romaniuk.

Podpisane Porozumienie do-
tyczy między innymi współpracy 
i wymiany doświadczeń w sferach: 
gospodarki w tym turystyki, kultury, 
sportu, oświaty, edukacji, ochrony 
środowiska, administracji, wykorzy-
stania funduszy unijnych. 

Ustalono, że zostaną powołane 
zespoły robocze, które zajmą się 
konkretyzowaniem działań zgodnie 
z oczekiwaniami obydwu stron.

Podczas spotkania została 

przedstawiona prezentacja doty-
cząca Powiatu Hajnowskiego oraz 
film promocyjny. Odbyła się również 
konferencja prasowa, podczas której 
Starostowie deklarowali zaangażo-
wanie w rozwój współpracy miedzy 
powiatami. Starosta Mirosław Roma-
niuk podkreślił potrzebę wymiany 
dobrych praktyk w dziedzinie turystyki, 
ponieważ Sądecczyzna posiada 
większe doświadczenie – przyjeżdza 
tu rocznie kilka milionów turystów. 
Zwrócił również uwagę na bogactwo 
przyrodnicze, różnorodność kulturową 
i religijną Powiatu Hajnowskiego, moż-
liwości zwiedzania białoruskiej części 
Puszczy Białowieskiej i zachęcił do 
turystycznego odwiedzenia naszego 
regionu. Starosta Hajnowski wyraził 
również nadzieję na współpracę go-
spodarczą, szczególnie ze względu 
na możliwości inwestycyjne dużych 
firm z Powiatu Nowosądeckiego. 

Po podpisaniu porozumienia 
starostowie przekazali wzajemnie 
drobne upominki. Starosta Mirosław 
Romaniuk otrzymał od Starosty Marka 
Pławiaka grafikę przedstawiającą ar-
chitekturę Krynicy - Zdroju. W zamian 
wręczył statuetkę żubra - symbol 
Puszczy Białowieskiej.

Powiat Hajnowski reprezento-

wali: Mirosław Romaniuk – Starosta 
Hajnowski, Lech Jan Michalak – 
Przewodniczący Rady, Mirosław 
Kulbacki - Członek Zarządu, Barbara 
Wasiluk - Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej, Krystyna Dackiewicz - 
Dyrektor Domu Dziecka w Białowieży, 
Paweł Szymaniuk – Kierownik PCPR 
oraz Walentyna Gorbacz - Naczel-
nik Wydziału Promocji i Rozwoju. 
Delegacja Powiatu Hajnowskiego 
spędziła na Sadecczyżnie dwa dni. 
Spotkała się z Burmistrzem Muszyny, 
która jest miastem partnerskim 
Miasta Hajnówka – Janem Golba 
i wiceburmistrzem – Włodzimierzem 
Tokarczykiem. Poza tym delegacja 
zwiedziła Nowy Sącz, Stary Sącz 
(klasztor Klarysek, ołtarz papie-
ski), cerkiew w Powroźniku (obiekt 
UNESCO), Krynicę Zdrój, Muszynę, 
zamek i skansen w Starej Lubowni 
na Słowacji (mieście partnerskim 
powiatu nowosądeckiego).

Powiat hajnowski jest ósmym 
partnerem Powiatu Nowosądeckiego. 
Podpisane porozumienie stwarza 
również możliwość uczestniczenia 
w projektach partnerskich przy 
realizacji różnych przedsięwzieć 
z wykorzystaniem funduszy unijnych. 

Walentyna Gorbacz

Powiat Nowosądecki - regionem partnerskim 
Powiatu Hajnowskiego

 Nagroda Burmistrza Miasta Hajnówka „QUERCUS 2016”
Cd. ze str. 1

Informacja ze spotkania konsultacyjnego 
poświęconego projektowi Wieloletniego Programu 

Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025

z przebiegu i wyników konsultacji 
w terminie do 30 dni od dnia za-
kończenia konsultacji. 

Projekty konsultowanych doku-
mentów dostępne są pod adresem:

http://www.hajnowka.pl/urzad1/
konsultacje-spoleczne/8266-konsul-
tacje-spoleczne-strategii-rozwoju-
-miasta-hajnowka.html

Magdalena Chirko
Koordynator ds. opracowania 

Strategii
Zastępca kierownika Referatu 

Polityki Gospodarczej
Zdjęcia: Magdalena Chirko, 

Zbigniew Angielczyk
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oraz intelektualnej, psychicznej 
i fizycznej sprawności osób star-
szych, aktywizację społeczną osób 
starszych i propagowanie aktywnego 
trybu życia, podtrzymywanie więzi 
społecznych i komunikacji mię-
dzyludzkiej wśród seniorów oraz 
podejmowanie działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

Stanisław Żywolewski - 
artysta-samouk, malarz, rzeźbiarz. 
W twórczości odważny i kontrowersyj-
ny. Swoją sztuką pragnie uświadomić 
zagrożenia ekologiczne, upadek moral-
ności, przedstawić różne aspekty życia 
społecznego i politycznego. Śmiało 
korzysta z ikonografii chrześcijańskiej, 
zręcznie balansując między sakrum 

a profanum. Obrazy artysty znajdują 
się w muzeach: w Białymstoku, Toru-
niu, Warszawie, Katowicach, Muzeum 
Polskim w Raperswill w Szwajcarii. 
Wiele prac znalazło się w zbiorach 
prywatnych w kraju i za granicą, m.in. 
w Kanadzie, Szwecji, Francji, Belgii, 
Izraelu i Niemczech. 

Uroczystego wręczenia statu-
etek przy akompaniamencie fanfar 
granych przez młodych adeptów 
Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Hajnówce dokonał Jerzy 
Sirak – Burmistrza Miasta Hajnówka, 
któremu towarzyszył Jakub Ostap-
czuk – Przewodniczący Rady Miasta 
Hajnówka. Uroczystość uświetnił mini 
recital duetu Izabeli Szafrańskiej 
i Pawła Sokołowskiego.

W dniach 11 i 12 stycznia 2016 
r. w Hajnowskim Domu Kultury odbyły 
się przesłuchania konkursowe Festiwalu 
Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawo-
sławną. W festiwalu udział wzięły chóry 
oraz zespoły dziecięce, młodzieżowe 
i dorosłych z Hajnówki, Orzeszkowa, 
Czyż i Mochnatego.

Podczas Koncertu Galowego, 
jaki miał miejsce 16 lutego ogłoszono 
wyniki. Laureatom wręczono nagrody 
i pamiątkowe dyplomy. Wśród nagro-
dzonych znalazł się Zespół Pieśni „Echo 
Puszczy” z Hajnowskiego Domu Kultury.

Hajnowskie Spotkania z Kolędą 

Kredki, akwarele, pastele, ołówek 
– niewiele trzeba by utrwalić piękno 
Puszczy Białowieskiej. A w połączeniu 
z dziecięcą wyobraźnią powstanie 
obraz idealny! Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce ogłasza konkurs plastycz-
ny „Puszcza wyobraźnią malowana”. 
Inicjatywa skierowana jest do dzieci 
w wieku przedszkolnym z terenu powiatu 
hajnowskiego.

Konkurs ma celu zwiększenie 
poziomu świadomości ekologicznej 
i przyrodniczej, kształtowanie przy-
jaznych postaw wobec środowiska, 
a przede wszystkim rozwijanie talen-
tów plastycznych. Preferowane będą 
prace o formacie A4 – rysunkowa lub 
malowana. 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce ogłasza konkurs 
plastyczny „Puszcza wyobraźnią malowana”

Prace należy składać do 29 lutego 
br. w Wydziale Budownictwa i Ochrony 
Środowiska Starostwa Powiatowego 
w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, pokój 
nr 4a (parter). Więcej informacji pod nr 
tel. 85 682 30 47. Zachęcamy opieku-
nów przedszkolaków do wzięcia udziału 
w konkursie. Szczegóły w regulaminie 
znajdującym się na stronie starostwa 
www.powiat.hajnowka.pl 

To nie pierwsze inicjatywa Sta-
rostwa Powiatowego aktywizująca 
dzieci i młodzież z terenu powiatu 
hajnowskiego. W ubiegłym roku zostały 
zorganizowane konkursy plastyczny, 
poetycki oraz questowy. O inicjatywach 
zaplanowanych na ten rok poinformujemy 
wkrótce.                Katarzyna Nikołajuk

Festiwal Hajnowskie Spotkania 
z Kolędą Prawosławną 2016

Prawosławną były organizowane z bło-
gosławieństwa Jego Eminencji Wielce 
Błogosławionego Sawy Metropolity 
Warszawskiego i całej Polski.

Organizatorzy: Hajnowski Dom 
Kultury, Stowarzyszenie „ Miłośnicy 
Muzyki Cerkiewnej” wraz z Dekanal-
nym Instytutem Kultury Prawosławnej 
w Hajnówce. 

Współorganizatorzy: Parafia 
Prawosławna Św. Trójcy w Hajnówce, 
Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy 
Parafii Św. Trójcy w Hajnówce.

Krystyna Kędyś


