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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

5 lutego w Czytelni dla Doro-
słych odbyło się spotkanie autor-
skie i promocja najnowszej książki 
Ryszarda Patera Miasto na skraju 
Puszczy Białowieskiej. Jest to kolejna 
publikacja hajnowianina poświęcona 
tematyce lokalnej. Promocja była 
okazją do zaproszenia do biblioteki 
sympatyków i pasjonatów historii 
naszej miejscowości i regionu.

Etymologię tytułu książki autor 
wyjaśnił już we wstępie publikacji: 
Hajnówka była nazywana w latach 
60-tych „miastem na skraju puszczy”, 
a w latach 2-tysięcznych „bramą 
do puszczy”. Pierwsze określenie 
wymyśliła Tamara Sołoniewicz two-
rząc w 1966 r. film pod tym samym 
tytułem. Na drugie określenie trafi-
łem w artykule Ludomira Robacha 
w „Echach Leśnych” nr 15 z 1936 r. 
- Hajnówka - położona jest na szlaku 
kolejowym Czeremcha-Wołkowysk 
i stanowi jak gdyby bramę wjazdo-
wą do Puszczy Białowieskiej, stąd 

bowiem odchodzi bocznica kolejowa 
do Białowieży. W 2003 r. stała się 
głównym hasłem promocyjnym 
Hajnówki. 

W dalszej części spotkania autor 
przybliżył licznie przybyłej publicz-
ności treść swojej książki, omówił 
dokumentację zdjęciową, która się 
w niej znalazła. Jak się okazało, 
publikacja stanowi zbiór artykułów 
Ryszarda Patera, które zamieszczał 
na portalu www.hajnowka.pl. w latach 
2014 - 2015. Są one uzupełnieniem 
„Encyklopedii Hajnówki”, którą wy-
dał dwa lata wcześniej. Rozdziały 
książki zawierają między innymi 
informacje o pochodzeniu nazwy 
„Hajnówka”, rzece Skrobosławka, 
nadleśnictwie w rejonie miasta, 
historycznych dworcach kolejowych, 
herbach, transporcie leśnym, historii 
policji, Zespole Pieśni i Tańca ZSDD, 
Harcerskiej IV Drużynie Wodnej im. 
Władysława IV przy ZSZ, Społecznym 

Miasto na skraju puszczy
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Dnia 25 lutego br. w sali kon-
ferencyjnej w budynku Starostwa 
Powiatowego w Hajnówce odbyło się 
posiedzenie XIII sesji Rady Powiatu 
Hajnowskiego. W sesji wzięło udział 
16. radnych, obradom przewodniczył 
Przewodniczący Lech Jan Michalak. 
W obradach udział wzięli również: 
radni sejmiku województwa Mikołaj 
Janowski i Henryk Łukaszewicz oraz 
pozostali zaproszeni goście – Ko-
mendant Powiatowy PSP Jarosław 
Trochimczyk, Komendant Powiatowy 
Policji Wojciech Rutkowski oraz 
wicestarosta Pani Halina Surel i na-
czelnicy wydziałów tut. Starostwa.

Po przyjęciu porządku obrad 
Starosta Hajnowski przedstawił 
radnym informację o pracy Zarządu. 
Ponadto Starosta poinformował 
Radę o toczącym się postępowaniu 
w sprawie firmy Gryfskand sp. z o.o. 

W dalszej części sesji Rada 
zapoznała się ze sprawozdaniami: 
z działalności Powiatowego Rzecz-
nika Konsumentów, z działalności 
Komendy Powiatowej Policji za 2015 
rok oraz z działalności Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej za 2015 rok. Ponadto, radni 
zostali poinformowani o założeniach 
Powiatowego Programu zapobie-
gania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego, informacją o stanie bez-
pieczeństwa przeciwpowodziowego 
na terenie powiatu hajnowskiego 
oraz sprawozdaniem z działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego. W dalszej części radni 
podjęli uchwały w sprawach: zmian 
w budżecie na 2016r.; przekazania 

XIII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego
Gminie Czyże zadania publicznego 
zarządzania drogą powiatową Nr 
1602B Zbucz – Czyże; przekazania 
Gminie Czyże zadania publicznego 
zarządzania drogą powiatową Nr 
1614B Kuraszewo – Lady; zmiany 
uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego 
w sprawie przyjęcia Statutu Związku 
Powiatów Województwa Podlaskiego; 
zmiany uchwały Nr X/75/15 Rady 
Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 
października 2015r. w sprawie 
przyjęcia Programu Rozwoju Po-
wiatu Hajnowskiego do 2020 roku; 
rozpoznania skargi na działalność 
Kierownika Zarządu Dróg Powiato-
wych; odmowy wyrażenia zgody na 
odwołanie radnego Andrzeja Szwarc 
z zajmowanego stanowiska.

W trakcie sesji Przewodniczący 
Rady Lech Jan Michalak wystąpił 
z wnioskiem o powstanie i uczczenie 
minutą ciszy Żołnierzy Wyklętych 
– w związku z przypadającym 1 
marca Narodowym Dniem Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Na wniosek od-
powiedziało część radnych, w związ-
ku z czym Rada uczciła pamięć 
Żołnierzy Wyklętych w niepełnym 
składzie. Czterech radnych w akcie 
protestu przeciwko uczczeniu kpt. 
Romualda Rajsa „Burego” opuściło 
salę. Starosta Hajnowski Mirosław 
Romaniuk zabierając głos w tej 
sprawie stwierdził, „iż podkreślenie 
Burego jest niewłaściwie, ponieważ 
jest to temat dla społeczności bar-
dzo trudny, Bury dokonał czynów, 
których nie powinien się dopuścić”. 
Jednocześnie Starosta dodał, iż nie 
ma nic przeciwko uczczeniu minutą 
ciszy pamięci Żołnierzy Wyklętych, 

bo wśród nich są bohaterowie wal-
czący o wolną Polskę.

Przewodniczący Rady stwier-
dził, iż „sejm zrehabilitował kpt. 
Rajsa i należy to uszanować. Jeśli 
jest to nie tak, należy odwołać się 
do sądu i od nowa przeprowadzić 
sprawę”. Przewodniczący Rady Lech 
Jan Michalak przypomniał, iż wg. 
opinii IPN, którą Instytut przedstawił 
na wniosek Przewodniczącego, kpt. 
Rajs nie dopuścił się czynów na tle 
religijnym, lecz politycznym. Ponad-
to stwierdził, iż wniosek dotyczył 
uczczenia pamięcią minutą ciszy 
wszystkich Żołnierzy Wyklętych.

W punkcie wolne wnioski 
Mikołaj Aleksiuk wystąpił do Sta-
rosty i Przewodniczącego Rady 
z propozycją wsparcia radnego 
Andrzeja Szwarc, nie ograniczając 
się jedynie do podjęcia stosownej 
uchwały. Z apelem wystąpiła także 
Jadwiga Dąbrowska. Radna za-
apelowała do osób zatrudnionych 
w sektorze administracji publicznej, 
a które nabyły już prawa emerytalne 
o odejście na zasłużoną emeryturę. 
Radna argumentowała, że choć 
to indywidualna decyzja każdej 
osoby, zachęcała do skorzystania 
z przysługującego świadczenia, 
co w jej ocenie przysłuży się do 
zahamowania procesu wyludniania 
powiatu i zatrzymania młodych osób 
z wyższym wykształceniem.

W dalszej części Radna Olga 
Rygorowicz przypomniała o zgłoszo-
nej w grudniu interpelacji w sprawie 
budowy chodnika przy budynku, 
w którym mieści się Powiatowy 
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Książka autorstwa Tomasza 
Samojlika wydana przez Urząd Miasta 
Hajnówka „Nauczę cię pływać, moja 
wyderko” przedstawiająca pełne za-
bawnych perypetii przygody wyderki 
Salwinki, została zamieszczona na 
Złotej Liście książek do czytania 
dzieciom. Ideą wydania tej książki 
było założenie, aby opowieść o małej 
wyderce oprzeć na wiedzy przyrodni-
czej i wykorzystać w nauce pływania 
dla dzieci. Publikacja opatrzona 

została praktycznymi poradami dla 
rodziców i opiekunów maluchów. Na 
liście znalazła się również cała seria 
książeczek pt. „Żubr Pompik” wydana 
przez Wydawnictwo Aksjomat. Jest to 
opowieść o przygodach dociekliwego 
i ciekawego świata żuberka, który 
szybko zjednuje sobie mieszkańców 
lasu i poznaje ich zwyczaje. 

Miasto na skraju puszczy

Ognisku Muzycznym, historii powia-
tu hajnowskiego. Autor wyruszył 
śladami powstańców styczniowych 
walczących w Puszczy Białowieskiej, 
opisał też wypadek kolejowy, który 
miał miejsce w 1959 r., a nawet 
rozwiązał tajemnicę obrazu Tadeusza 
Bołoza. W swojej najnowszej książce 
przywołał również wspomnienia 
deportowanych w 1940 r. z Puszczy 
Białowieskiej, powrócił też do wyda-
rzeń roku 1920 i początków II wojny 
światowej w Hajnówce. 

Wszystkie poruszone tematy 
wzbudziły w zebranych wiele emocji 
i wspomnień. Wielkim zaskoczeniem 
była informacja o chrześniaku 
Ignacego Mościckiego, Ignacym 
Ambrożku - hajnowskim fryzjerze. 
Do chwili obecnej zagadką było, 
w jaki sposób został on synem 
chrzestnym ówczesnej głowy pań-
stwa. Wyjaśnienie znajdujemy 
we fragmencie książki Ryszarda 
Patera: W 1926 roku Prezydent II 
RP Ignacy Mościcki wydał dekret 
mający wspierać prorodzinną politykę. 
Prezydent zobowiązał się, że każdy 
siódmy chłopak w rodzinie zostanie 
wpisany jako jego chrześniak. Każdy 
z chrześniaków miał zagwarantowane 
dekretem przywileje. Chrześniacy 
prezydenta dostawali od państwa 
książeczkę oszczędnościową, a na 
niej 50 zł (równowartość połowy 
ówczesnej pensji nauczycielskiej) 
na 6 proc. Mieli przywilej bezpłatnej 
nauki w kraju i za granicą, także na 
studiach wyższych, stypendium, 
bezpłatne przejazdy i opiekę zdro-
wotną. Ulgi na komunikację miało też 

Cd. ze str. 1 rodzeństwo chrześniaka. Kandydatów 
na chrześniaków szukali urzędnicy 
prezydenckiej kancelarii i lokalne 
władze. Przede wszystkim to jednak 
rodzice musieli zgłosić, że mają 
siódmego syna. (…) Nim przyszło 
z Warszawy potwierdzenie, rodzina 
była dokładnie prześwietlona przez 
proboszcza i miejscowe władze. Tylko 
nieliczni byli chrzczeni osobiście przez 
prezydenta.

Promocja Miasta na skraju 
Puszczy Białowieskiej była doskonałą 
okazją do przypomnienia wcześniej-
szych publikacji autora i omówienia 
ich drogi wydawniczej. Okazało się, że 
autor wydaje je z własnych środków, 
co naturalnie wpłynęło na niski na-
kład jego dotychczasowych książek. 
Ta najnowsza rozeszła się w całym 
niewielkim nakładzie jeszcze przed 
rozpoczęciem spotkania, sprawdziło 
się tutaj powiedzenie, że kto pierw-
szy, ten lepszy. Hajnowianie obecni 
na spotkaniu zgodnie stwierdzili, że 
wszystkie książki i publikacje Ry-
szarda Patera powinny doczekać się 

wznowień w większym nakładzie, aby 
mogła je poznać szersza publiczność. 
Wyrazili też nadzieję, że nie jest to 
ostatnia książka autora Miasta na 
skraju Puszczy Białowieskiej.

W związku z dużym zaintere-
sowaniem publikacjami Ryszarda 
Patera, Miasto na skraju Puszczy 
Białowieskiej (30 zł) i Encyklopedia 
Hajnówki (50 zł), informujemy, że 
istnieje możliwość ich dodruku, 
jeśli zbierze się odpowiednia liczba 
chętnych. Potencjalnych nabywców 
prosimy o kontakt z Czytelnią dla 
Dorosłych.

Przypominamy, że wszystkie 
książki Ryszarda Patera są dostępne 
w naszej bibliotece w Czytelni dla 
Dorosłych. 

W sprzedaży posiadamy:
70 lat Klubu Sportowego Puszcza 
(25 zł)
Historia Półmaratonu Hajnowskiego 
(25 zł)
Druga liga siatkówki w Hajnówce (6 zł)

Basia Frankowska

Do końca lutego br. w Hajnow-
skim Domu Kultury można było zwie-
dzać wystawę hajnowskiego artysty 
Wiktora Kabaca. Samotność, Modli-
twa, Kamienny Król, Anioł… to tylko 
niektóre tytuły jego przestrzennych 
realizacji artystycznych. Rzeźby-kolaże 
ukształtowane w drewnie, często przy 
pomocy ognia, wzbogacone różnymi 
materiałami ukazują osobliwe formy 
o symbolicznym znaczeniu.

,,Forma przestrzenna istnieje 
między pełną rzeźbą, a malar-
stwem. Głównym celem form 
przestrzennych jest wykorzystanie 
różnych materiałów jak drewno, 
kamień, szkło, metal do uzyskania 
najczęściej efektów symbolicznych 
na granicy surrealizmu. Wędrując 
po puszczy odnajduję już niemal 
gotowe formy – tematy z konarów 
drzew i korzeni. Ważną rolę w dalszej 
pracy odgrywa ogień. Ostateczną 
kompozycję uzupełniają materiały 
podkreślające symboliczny temat ze 
szczególnym podkreśleniem koloru. 
Właśnie kolor najczęściej decyduje 

Formy przestrzenne 
- wystawa Wiktora Kabaca

o związku tych form z malarstwem 
i klimatem pracy.” (W.Kabac)

Wiktor Kabac - artysta malarz, 
wielki miłośnik Puszczy Białowieskiej 
urodził się w 1935r w Minkówce. 
W 1974r. otrzymał dyplom Wydziału 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu 
studiów pracował jako nauczyciel 
wychowania plastycznego w haj-
nowskich szkołach. 

Wiktor Kabac uprawia rysunek, 
malarstwo, grafikę i tzw. techni-
ki własne. Artysta tworzy także 
w kamieniu i drewnie. Jest autorem 
licznych realizacji pomnikowych, 
w tym sakralnych. Swoją twórczość 
prezentował na wielu wystawach 
w kraju i za granicą (m. in. Czechy, 
Niemcy). Członek Związku Polskich 
Artystów Plastyków Polska Sztuka 
Użytkowa. Wyróżniony Medalem 
Zygmunta Glogera oraz Honorową 
Nagrodą Burmistrza Miasta Hajnów-
ka – Quercus.

Zenaida Jakuć
 

„Nauczę cię pływać, moja wyderko” 
i „Żubr Pompik” Tomasza Samojlika 

na Złotej Liście książek do czytania dzieciom
- Moje publikacje znalazły się 

na Złotej Liście dzięki staraniom 
pani Grażyny Pawluczuk, za co 
serdecznie jej dziękuję – informuje 
Tomasz Samojlik.

Złotą Listę stworzyła Fundacja 
„ABCXXI – Cała polska czyta dzie-
ciom”, której misją jest wspieranie 
zdrowia emocjonalnego - psychicz-
nego, umysłowego i moralnego - 
dzieci i młodzieży poprzez działania 
oświatowe, edukacyjne, organiza-

cyjne, promocyjne 
i lobbingowe.

W rankingu fun-
dacji znajdują się 
tytuły książek, które 
uczą dzieci czegoś 
dobrego, pobudzają 
do refleksji lub śmie-
chu, doskonalą język, 
rozwijają wyobraźnię, 
przynoszą dobre wzor-
ce zachowań – życzli-

wości, uczciwości, mądrości, odwagi. 
Seria książek „Żubr Pompik” 

oraz „Nauczę cię pływać, moja 
wyderko” dostępne są w sprzedaży 
w Hajnówce m.in. w Parku Wodnym, 
Zajeździe Wrota Lasu oraz Białowie-
skim Parku Narodowym.

Monika Aleksiejuk

Prostactwo, zakłamanie, tuszo-
wanie skandali, dbanie o zewnętrzne 
pozory oraz przekonanie, że pieniądz 
wszystko może - nadal są aktualne. 
O współczesny przekaz przesłania 
sztuki „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej zadbał Teatr „RÓŻNOŚCI”. 

Hajnowska grupa teatralna 
działa przy Hajnowskim Domu Kultury. 
W lutym 2016 roku zaprezentowała 
się w spektaklu teatralnym pt. „Świat 
według Dulskich”, wg reżyserii Ma-
rzanny Janik-Lipczyńskiej. 
Niesamowita gra młodych aktorów 
na długo zapadła w pamięci. Na 
(moje) wielkie brawa zasługują role 
grane przez Wiktorię Świętuchowską 
i debiutującą Sylwię Nowak. Dwie 
największe role Pani Dulskiej i Julia-
siewiczowej nadawały barwy całemu 
przedsięwzięciu. Bez wątpienia sztuka 
teatralna zmusiła do refleksji, ale 
wywołała również wiele uśmiechów na 
twarzach licznie przybyłej publiczności. 

Niesamowite spotkanie z rodziną państwa Dulskich

Obsada: 
Pani Dulska - Wiktoria Świętuchow-
ska 
Pan Dulski - Mateusz Łapiński 
Zbyszko - Daniel Jan Selwestruk 
Hanka - Karolina Nowicka 
Mela - Agata Nikonczuk 
Hesia - Karolina Borowik 

Juliasiewiczowa - Sylwia Nowak 
Tadrachowa - Kinga Aleksiejuk 
Lokatorka - Anna Szumowska 
Kucharka - Elżbieta Bagińska

więcej na www,hajnowka.pl

autor: Emilia Rynkowska
fot. Anna Tarasiuk
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zagrożenia – w tym praktycznej nauki 
wybrania odpowiedniego numeru 
telefonu i rozmowy ze strażakiem, 
a także podstawowych sprzętów 
pożarniczych. Z kolei druga część 
sali edukacyjnej to pomieszczenie 
symulujące mieszkanie. Znajdują 

się tu sprzęty codziennego użytku 
takie jak urządzenia elektryczne, 
ogrzewanie czy aneks kuchenny – 
słowem te, które nieprawidłowo użyt-
kowane mogą stanowić zagrożenie. 
Dodatkowo w pokoju znajdują się 
drzwi, szafa i łóżko – meble zostaną 
wykorzystane do wpojenia młodym 
żakom dobrych zachowań w razie 
zagrożenia np. że próba chowania 
się w sytuacji pożaru to najgorsze 
z możliwych zachowanie, podobnie 
jak otwieranie rozgrzanych drzwi. 
Na tym nie koniec niespodzianek 
– w finale zajęć w pomieszczeniu 
symulowany będzie pożar, za sprawą 
zamontowanego w rogu kominka 
oraz rzutnika imitującego obraz 
ognia. Dzieci w praktyce zastosują 
wiedzę przekazaną przez strażaków. 
A po przejściu szkolenia każdy uczeń 
otrzyma dyplom oraz drobne pamiątki 
– w pełni zasłużone!

Ćwiczenia w Sali edukacyjnej 
„Ognik” odbywają się od poniedziałku 

Przypalony garnek na gazie, 
elektryczny piecyk, wydobywający się 
z kominka dym – wystarczy chwila 
nieuwagi, by znaleźć się w sytuacji 
zagrożenia zdrowia, a nawet życia. 
Bo z ogniem nie ma żartów. Przed 
zagrożeniem chroni nas roztropność 
oraz wiedza – zdobyta jak najwcze-
śniej. Dzięki zaangażowaniu i pracy 
hajnowskich strażaków uczniowie 
klas I –III szkół podstawowych 
w teorii i praktyce poznają zasady 
bezpieczeństwa pożarowego. 11 
lutego br. w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Haj-
nówce odbyło się uroczyste otwarcie 
sali edukacyjnej „Ognik”. W uroczy-

stości wzięli udział przedstawiciel 
Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w osobie st. bryg. 
Andrzeja Sobolewskiego – Zastępcy 
Podlaskiego Komendanta Wojewódz-
kiego, przedstawiciel Podlaskiego 
Kuratorium Oświaty, Wicestarosta 
Halina Surel, wójt gminy Czeremcha 
Michał Wróblewski, przedstawicielka 
Urzędu Miasta Jolanta Stefaniuk oraz 
dyrektorzy placówek oświatowych 
z terenu powiatu hajnowskiego. 

Sala edukacyjna Ognik wpisuje 
się w szerszy, „rządowy program 
wspomagania w latach 2015-2018 
organów prowadzących szkoły, za-
pewnienia bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i opieki w szkołach 
– Bezpieczna+”. Docelowo w Polsce 
ma powstać sieć sal edukacyjnych 
przy jednostkach straży pożarnej. 
Sala edukacyjna w Hajnówce to 
pierwsze tego typu pomieszczenie 
w województwie podlaskim. A wszyst-
ko dzięki zaangażowaniu strażaków 
i pracowników hajnowskiej straży - 
realizacja inicjatywy była możliwa 
dzięki dotacji z budżetu państwa 
oraz pracy strażaków Komendy 
Powiatowej PSP w Hajnówce, którzy 
własnoręcznie wykonali wszystkie 
prace adaptacyjne.

W trakcie uroczystości Komen-
dant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej Jarosław Trochimczyk oraz 
koordynator projektu Piotr Sienkie-
wicz przedstawili zebranym cele 
przedsięwzięcia, charakterystykę sali 
edukacyjnej oraz zasady zgłaszania 
na zajęcia. Program skierowany jest 
do klas I-III szkół podstawowych, 
jego celem jest poprawa bezpie-
czeństwa pożarowego poprzez 
zapoznanie dzieci z zagrożeniami 
oraz sposoby zachowania w sy-
tuacjach kryzysowych. W trakcie 
zajęć uczniowie nabywają wiedzę 
teoretyczną oraz praktyczną, bowiem 
sala edukacyjna składa się z dwóch 
części. W pierwszej, przystosowanej 
do zajęć teoretycznych, dzieci mają 
możliwość m.in. poznania aspektów 
pracy strażaka, podstaw udzielenia 
pierwszej pomocy, znaków sygnali-
zujących drogę ewakuacji, numerów 
alarmowych do poszczególnych służb 
ratunkowych, zachowań w sytuacji 

Uroczyste otwarcie sali edukacyjnej „Ognik” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Hajnówce – pierwszej w województwie

do piątku. Grupę należy umówić te-
lefonicznie (85 682 95 91), podając 
nazwę placówki oświatowej, liczbę 
uczestników oraz numer telefonu 
opiekuna grupy. Więcej w regulaminie 
dostępnym na stronie www.powiat.
hajnowka.pl

W trackie uroczystości zapro-
szeni goście mieli okazję osobiście 
poznać asortyment sali edukacyjnej 
oraz sposób prowadzenia zajęć, 
bowiem w tym czasie odbywały się 
już pierwsze ćwiczenia. Na pierwszy 
ogień poszła klasa III ze szkoły Pod-
stawowej Nr 2 w Hajnówce. Dzieci 
z zaangażowaniem brały udział we 
wszystkich zajęciach, mogąc liczyć na 

fachową pomoc ze strony strażaków. 
Zaproszeni goście nie kryli 

zainteresowania przedsięwzięciem. 
Inicjatywa zasługuje na same 
pochwały. Jestem dumna, że to 

w powiecie hajnowskim powstała 
sala edukacyjna –pierwsza w naszym 
województwie. Wyrazy uznania kieruję 
do Komendanta oraz wszystkich 
pracowników Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Haj-
nówce za zaangażowanie w realizację 
programu. Mam nadzieję, że ta dobra 
praktyka przyjmie się również w są-
siednich regionach. Sposób przeka-
zania wiedzy dzieciom – za pomocą 
praktycznych ćwiczeń z pewnością 
zapadnie w pamięci i pozwoli zadbać 
im o własne bezpieczeństwo – mówi 
Wicestarosta Halina Surel.

Pomimo dużego sukcesu, 
strażacy nie zamierzają osiadać na 
laurach i już planują nowe inicjatywy. 
W trakcie spotkania Komendant 
Jarosław Trochimczyk podzielił się 
z zebranymi planami poszerzenia 
zajęć edukacyjnych o blok tematyczny 
z zakresu pierwszej pomocy, objęcia 
programem edukacyjnych młodzież 
ze starszych klas szkoły podstawowej, 
gimnazjum i przedszkoli oraz orga-
nizacji trzech ścieżek edukacyjnych. 
Pomysłów i zapału do pracy nie 
brakuje, pozostaje trzymać kciuki 
za pomyślną realizację wszelkich 

przedsięwzięć. A dyrektorów szkół 
zachęcić do współpracy z Komen-
dą Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Hajnówce.

Katarzyna Nikołajuk

Urząd Pracy, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie oraz Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna 
– chodnik miałby się znajdować 
w miejscu, które obecnie pora-
stają krzaki. Radna zaapelowała 
o realizację inwestycji. Na wniosek 
odpowiedział Starosta Hajnowski 
Mirosław Romaniuk stwierdzając, 
że zarządca nieruchomości wystąpił 
o pozwolenie na usunięcie krzaków, 
procedura trwa.

Głos zabrał również radny 
Sejmiku Województwa Mikołaj 
Janowski – radny podziękował za 
współpracę starostwu powiatowemu 
oraz pracownikom Wydziału Geodezji, 
Katastru i Nieruchomości Starostwa 
Powiatowego, pracownikom ARiMR 
oraz pracownikom Powiatowego 
Urzędu Pracy. Następnie zaape-
lował do radnych o udział w kon-
sultacjach projektu Regionalnego 
planu transportowego województwa 
podlaskiego na lata 2014 -2020 
wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniu 26 lutego 
br. Radny przedstawił inwestycje 
z terenu powiatu hajnowskiego ujęte 
w projekcie m.in. modernizacja linii 

XIII sesja Rady Powiatu 
Hajnowskiego

Cd. ze str. 1 kolejowych Czeremcha – Hajnówka, 
linii kolejowej Bielsk Podlaski – Haj-
nówka, linii Kolejowej Chryzanów 
– granica Państwa a także linii ko-
lejowa Bielsk Podlaski – Czeremcha. 
Ponadto radny poinformował, że 
w trakcie konsultacji Planu odbędzie 
się dyskusja w sprawie inwestycji 
na drogach wojewódzkich ujętych 
w dokumencie. Mikołaj Janowski 
przedstawił propozycje inwestycyjne 
w powiecie hajnowskim, zapropo-
nowane przez autorów planu: są 
to drogi Nowosady – Zabłudów 
i Zwodzieckie – Juszkowy Gród.

Miłym akcentem sesji było 
wręczenie tytułu Zasłużony dla 
Powiatu Hajnowskiego nominowa-
nym – Pani Walentynie Kerdelewicz 
oraz Panu Romanowi Sacharczuko-
wi, którzy nie mogli uczestniczyć 
w uroczystości w dniu 28 stycznia 
br. Ponadto Starosta Hajnowski, 
Wicestarosta oraz Przewodniczą-
cy Rady złożyli podziękowania za 
trzydziestopięcioletnią służbę na 
ręce odchodzącego na emeryturę 
Komendanta Powiatowego PSP 
Jarosława Trochimczyka.

Katarzyna Nikołajuk

Powiat Hajnowski wspiera 
rozwój kultury, sportu i turystyki 
w regionie. W dniu 29 lutego 2016 
r. rozstrzygnięty został konkurs 
w sprawie przyznania dotacji na 
realizację zadań publicznych nale-
żących do Powiatu Hajnowskiego 
w sferze kultury i ochrony dziedzic-
twa kulturowego, kultury fizycznej 
i sportu oraz turystyki i promocji 
powiatu. Od 15 stycznia do 10 
lutego br. uprawnione do złożenia 
wniosku podmioty mogły aplikować 
o środki na realizację przedsięwzięć. 
W budżecie powiatu na 2016 rok 
na realizację zadań publicznych 
przez organizacje pozarządowe 
zabezpieczono środki w wysokości 
72 900,00zł. –Do dnia upływu 
terminu składania ofert wpłynę-
ło 16wniosków. Złożone oferty 
spełniły określone w ogłoszonym 
konkursie wymogi formalne, stąd 
po ich rozpatrzeniu, uwzględniając 
opinię Komisji Konkursowej, Zarząd 
Powiatu Hajnowskiego rozdyspono-
wał zabezpieczoną w budżecie na 
ten cel kwotę. Cieszę się, że powiat 
hajnowski w pewnym stopniu stanie 
się częścią inicjatyw, które promują 

region oraz aktywizują i integrują 
społeczność lokalną– mówi Staro-
sta Hajnowski Mirosław Romaniuk. 
W tym roku wsparcie uzyskało 11 
inicjatyw z zakresu kultury i ochrony 
dziedzictwa kulturowego, w tym 
sztandarowe imprezy promujące 
region takie jak ,,Jubileuszowy 
XXXV Międzynarodowy Festiwal 
Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”, 
koncerty organowe czy XXI Festiwal 
Wielu Kultur i Narodów ,,Z wiejskiego 
podwórza”. Fundusze na organizację 
zadania pt. ,,Organizacja imprez 
sportowych dla dzieci i młodzieży 
z Powiatu Hajnowskiego” otrzymał 
Powiatowy Szkolny Związek Sporto-
wy w Hajnówce– dzięki współpracy 
powiatu hajnowskiego z PSZS 
w Hajnówce młodzież z terenu po-
wiatu hajnowskiego może rozwijać 
sportowe talenty. Z kolei Lokalna 
Organizacja Turystyczna ,,Region 
Puszczy Białowieskiej” otrzymała 
środki na organizację zadania 
,,Prowadzenie Centrum Turystyki 
Regionu Puszczy Białowieskiej”. 
Wykaz organizacji pozarządowych, 
które otrzymają dofinansowanie 
na realizację zadań znajdują się 

Powiat Hajnowski wspiera przedsięwzięcia 
organizacji pozarządowych

na stronie www.powiat.hajnowka.
pl (zakładka „Konkursy”) oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
starostwa powiatowego (zakładka 
„Uchwały Zarządu”).

Ogłaszanie otwartego kon-
kursu ofert na organizację zadań 
publicznych należących do Powiatu 
Hajnowskiego stanowi realizację 
uchwalonego przez Radę Powiatu 
„Programu współpracy Powiatu 
Hajnowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie”.– Priorytetem 
Powiatu Hajnowskiego jest jak 
najlepsze zaspokojenie zbiorowych 
potrzeb społeczności lokalnej. 
Stąd też aktywna współpraca 
z organizacjami pozarządowymi 
i liderami środowisk lokalnych jest 
kluczowa dla powiatu. Organizacje 
pozarządowe bowiem – ze względu 
na własną aktywność i umiejętną 
aktywizację społeczności lokalnej 
– są niezbędne dla skutecznego 
rozwoju regionu – wyjaśnia Starosta 
Hajnowski Mirosław Romaniuk. 

Katarzyna Nikołajuk
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Powiatowy Urząd Pracy w Haj-
nówce przystąpił do realizacji projektu 
konkursowego pn. „Doświadczenie 
zawsze w cenie – AKTYWNI 30+” 
w partnerstwie z PUP w Wysokiem 
Mazowieckiem, PUP w Bielsku Pod-
laskim oraz z PUP w Siemiatyczach. 
Projekt jest współfinansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pod-
laskiego na lata 2014-2020 - Oś 
priorytetowa II Przedsiębiorczość 
i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 
Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej 
osób pozostających bez zatrudnienia 
oraz osób poszukujących pracy przy 
wykorzystaniu aktywnej polityki rynku 
pracy oraz wspieranie mobilności 
zasobów pracy.

Projekt będzie realizowany 
od 01.03.2016r. do 30.04.2017r. 
W projekcie mogą wziąć udział osoby 
bezrobotne powyżej 30 roku życia, 
zarejestrowane w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Hajnówce należące co 
najmniej do jednej z poniższych grup:
- kobiety
- osoby długotrwale bezrobotne (pozo-
stające bez zatrudnienia nieprzerwanie 
przez okres powyżej 12 miesięcy).

Więcej funduszy 
na pomoc bezrobotnym

- osoby o niskich kwalifikacjach.
 Działania przewidziane w pro-

jekcie:
- poradnictwo zawodowe i warsztaty 
z aktywnego poszukiwania pracy - 
w trakcie indywidualnych spotkań 
doradcy zawodowego z uczestnikiem 
zostanie przeprowadzona identyfikacja 
potrzeb uczestników i zdiagnozowanie 
ich możliwości w zakresie rozwoju 
zawodowego oraz utworzony plan 
rozwoju zawodowego w formie Indy-
widualnego Planu Działania, 
 - pośrednictwo pracy polegające na 
otoczeniu uczestników indywidualna 
opieką pośrednika pracy,
 - staże, które mają służyć zdobywaniu 
lub uzupełnianiu doświadczenia zawo-
dowego i umiejętności w miejscu pracy.

 Osoby bezrobotne zaintere-
sowane uczestnictwem, jak również 
pracodawców zainteresowanych 
współpracą w ramach projektu, za-
praszamy do Powiatowego Urzędu 
Pracy w Hajnówce.

Powiatowy Urząd Pracy
Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682-96-10, adres strony 

www: http://puphajnowka.pl/
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy 

w Hajnówce

Za nami druga edycja Turnieju PUSZCZA CUP 
2016. Pierwsza edycja odbyła się latem 2015 r. na 
trawiastych boiskach stadionu miejskiego w Hajnówce. 
Tym razem Turniej odbył się w lutym, na Hali Zespołu 
Szkół Nr 3 w Hajnówce. 

 Oficjalnym Patronatem Turnieju był Burmistrz 
Miasta Hajnówka Pan Jerzy Sirak, który ufundował 
medale, puchary i nagrody indywidualne. Tradycyjnie 
turniej cieszył się dużym zainteresowaniem, niestety 
zagrać mogło tylko 8 drużyn. Do Hajnówki zjechali się 
dziesięciolatkowie (rocznik 2006) w imponującej liczbie 
ponad 100 zawodników. 

Dla urozmaicenia turnieju, drużyny grały syste-
mem każdy z każdym. Wszystkie zespoły rozegrały po 
7 spotkań. Pojedynki stały na wysokim poziomie i walka 
o czołowe lokaty trwała do ostatniego gwizdka. Zawody 
sędziował Pan Łukasz Samosiuk - sędzia PZPN oraz 
Pan Andrzej Grygoruk. Nagrody w imieniu Burmistrza 

wręczył zastępca Andrzej Skiepko oraz Radny Sejmiku 
Wojewódzkiego Włodzimierz Pietroczuk i Prezes Klubu 
Dariusz Drywulski. 

Klasyfikacja końcowa Turnieju:  
1. AP Brylant Bielsk Podlaski   - 19 pkt.  
2. KS Włókniarz Białystok  - 15 pkt. 
3. KS Puszcza Hajnówka  - 14 pkt.  
4. MKS Ruch Wysokie Mazowieckie - 13 pkt. 
5. AP Talen Białystok  - 9 pkt. 
6. Gryfik Gródek   - 8 pkt. 

7. KS Puszcza Hajnówka II   - 3 pkt. 
8. AP Sukces Białystok   - 0 pkt. 

Nagrody indywidualne: 
Najlepszy strzelec turnieju - Bartosz Łukaszuk (KS 

Puszcza Hajnówka) 
Najlepszy zawodnik 
turnieju - Filip Lipski 
(AP Brylant Bielsk 
Podlaski) 
Najlepszy bramkarz 
turnieju - Aleksander 
Lewczuk (KS Puszcza 
Hajnówka)

W turnieju wzięły 
udział dwie drużyny z 
Hajnówki.
KS Puszcza I: Alek-
sander Lewczuk, Ma-
ciek German, Patryk 
Romańczuk, Bartosz 
Łukaszuk, Damian 
Jurczuk, Marcin Czyż, 

Szymon Jabłoński, Patryk Niczyporuk, Krystian Lunda, 
Piotrek Romańczuk.
KS Puszcza II (rocznik 2007-2009): Kacper Bedkowski, 
Bartek Tarasiuk, Wojtek Goławski, Kacper Bondaruk, 
Szymon Ważny, Filip Barduszko, Sebastian Łukaszuk, 
Wiktor Wappa, Bartek Birycki, Kacper Jakimiuk, Patryk 
Bondaruk. 

więcej na www.hajnowka.pl
autor: Dariusz Drywulski

fot. rodzice

PUSZCZA CUP 2016  
TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKI

28 lutego 2016 r. w Hajnowskim 
Domu Kultury odbył się spektakl 
dyplomowy „ALKA TRAS” w reżyserii 
Marty Rau w wykonaniu słuchaczek 
czwartego roku Policealnego Studium 
Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku. 
Prapremiera odbyła się 19 lutego 
2016 r. w Białymstoku. 

Konkurs Piosenki Walentynkowej w Goniądzu 

W ramach obchodzonego w marcu Europejskiego Dnia Logopedy 
zapraszamy na 

BEZPŁATNE KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE
w Poradni Logopedycznej przy SP ZOZ w Hajnówce

(na parterze obok punktu pobrań, pok. 23).
Akcja jest adresowana do rodziców, których niepokoi rozwój mowy swo-
ich dzieci, a także do dorosłych, którzy całkowicie lub częściowo utracili 
zdolność rozumienia mowy bądź porozumiewania się z otoczeniem.

Konsultacje odbędą się w marcu 2016 r. w dniach:
23 III (środa), godz. 15.00–18.00 – logopeda mgr Wioletta Zarzecka,
30 III (środa), godz. 15.00–18.00 – logopeda mgr Edyta Malinow-
ska-Klimiuk.

Zapraszamy! 
Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 85 682 91 67.

Spektakl „Alka Tras”
Wśród młodych aktorek była 

m.in. Renata Tuszyńska - hajno-
wianka, uczestniczka The Voice of 
Poland z drużyny Tomsona i Barona, 
wieloletnia uczestniczka Studia 
Piosenki Estradowej Hajnowskiego 
Domu Kultury.

Krystyna Kędyś

13 lutego 2016 r. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Goniądzu odbył się Konkurs 
Piosenki Walentynkowej. Studio Piosenki 
Hajnowskiego Domu Kultury reprezentowały 
solistki: Natalia Pietroczuk, Wanda Ginszt, 
Maria Sawicka, Izabela Karczewska, Dorota 
Sztyler i Katarzyna Drużba oraz zespół 
Małe HDK. Jury doceniło nasze hajnowianki 
przyznając im następujące nagrody:
soliści klas I-III - wyróżnienie - Natalia 
Pietroczuk 
soliści klas IV-VI - III miejsce - Maria Sawicka 
, wyróżnienie - Wanda Ginszt 
soliści gimnazjum - I miejsce - Izabela 
Karczewska , III miejsce - Katarzyna Drużba 
zespoły wokalne - I miejsce - Małe HDK 

Gratulujemy !    Marta Gredel-Iwaniuk


