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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

W sobotę, 9 kwietnia 2016r. w Kościele 
Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Hajnówce 
została odprawiona uroczysta Msza Święta pod 
przewodnictwem ks. kan. mgr Zygmunta Bronic-
kiego. W mszy uczestniczyli duchowni katoliccy 
i prawosławni, siostry zakonne, władze miasta 
i powiatu, delegacje zuchów i mieszkańcy miasta. 
Kazanie wygłosił ks. kan. mgr Józef Piotr Poskrobko.

Po Mszy Świętej zebrano się przy pomniku 
upamiętniającym ofiary Katynia (1940r.) i kata-
strofy smoleńskiej (2010r.)

- W życiu każdego narodu, każdego państwa 
są chwile szczególne. Są rocznice, które wpływają 
potem na losy tego narodu. - rozpoczął przemowę 
Poseł na Sejm - Dariusz Piontkowski. - Jesteśmy 
właśnie przeddzień takiej rocznicy. Rocznicy tra-
gicznej, która wydarzyła się zaledwie kilka lat temu. 
Mamy do czynienia z wydarzeniem dotyczącym 
ludzi, których znaliśmy, którzy żyli obok nas. Byli 
naszymi znajomymi, przyjaciółmi, bądź znaliśmy 
ich z telewizji, czy radio. Oni przeszli podobną 
drogę jak wielu bohaterów naszego narodu. Zgi-
nęli kiedy w służbie państwa, w naszym imieniu, 
lecieli do Katynia, by oddać cześć pomordowanym 
Polakom. (…)

- Nikt z nas nie przypuszczał, że tego dnia 
naród polski poniesie tak wielką ofiarę. Jak to 

Obchody przy Pomniku Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej w Hajnówce

wytłumaczyć? Tak Bóg zaplanował... Widać, aby 
świat usłyszał o Katyniu potrzebna była więk-
sza ofiara - nie tylko rozstrzelanych w Katyniu 
żołnierzy, ale również śmierć naszych rodaków, 
którzy kierowali naszym narodem – kontynuował 
Ks. prał. mgr Zbigniew Niemyjski. - Smutek i żal 
jest w sercach bliskich. Wielu znaliśmy, z wieloma 
spotykaliśmy się...Wielu nas pyta czemu tak się 
stało? Jak powiedział proboszcz Mitrat Michał 
Niegierewicz – „Bądź wola Twoja nie nasza...” 
Tak właśnie miało być. By ich śmierć nie poszła 
na marne, byśmy mogli się uczyć Wierności Bogu 
i służby Ojczyźnie. 

Po przemowach poszczególne delegacje 
złożyły kwiaty:

• Poseł na Sejm RP Dariusz Piontkowski oraz 
Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Henryk 
Łukaszewicz
• Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak i Zastępca 
Burmistrza Andrzej Skiepko
• Starosta Powiatu Mirosław Romaniuk, Wicesta-
rosta Halina Surel i Przewodniczący Rady Powiatu 
Lech Michalak
• Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz 
i Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Kot
• Delegacja Akcji Katolickiej w Hajnówce
• Delegacja NSZZ Solidarność w Hajnówce na 
czele z przewodniczącym Romanem Sadokierskim
• Delegacja służb mundurowych w Hajnówce – 
delegacja Komendy Powiatowej Policji , Aresztu 

Śledczego i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 
w Hajnówce
• Delegacja Nadleśnictwa w Hajnówce na czele 
z Nadleśniczym Grzegorzem Bieleckim
• Delegacja Zuchów ze Szkoły Podstawowej Nr 
2 w Hajnówce
• Delegacja Hamech Hajnówka z prezesem Ry-
szardem Sokołowskim
• Delegacja PSS Społem w Hajnówce na czele 
z panią prezes Mieczysławą Bogdanowicz

Po oddaniu hołdu zebrani wysłuchali krótkiego 
koncertu Chóru Leśników – pod dyrygenturą Pauliny 
Skiepko. Przy pomniku zabrzmiały patriotyczne 
utwory: „Rota”, „Modlitwa Obozowa” i „Marsz 
Strzelców”.                                Emilia Rynkowska



dzone były zajęcia otwarte, 
w których została nawiązania 
współpraca między Przedszko-
lem nr 2 a Przedszkolem nr 
5, mająca na celu wymianę 
doświadczeń. Pod koniec 
lutego odbyły się także pre-
lekcje dla rodziców w formie 
prezentacji multimedialnej nt. 
„Usprawnianie dzieci z wadami 
postawy”, której celem było 

przybliżenie rodzicom 
wad postawy występują-
cych najczęściej u dzieci 
oraz ukierunkowanie do 
przeciwdziałania danym 
wadom. 

Ponadto tworzone 
są gazetki tematyczne dla 
rodziców dotyczące pro-
blematyki wad postawy 
oraz zalecenia ćwiczeń 
do wykonywania w domu 
przez rodziców.

Wszystkie podjęte 
działania profilaktyczne 
są ukierunkowane na 
potrzeby dzieci z wadami 
postawy w celu zahamo-
wania postępowania wady 
oraz w miarę możliwości 
ich likwidacji, gdyż jest to 
proces długotrwały.  

Koordynatorzy: 
Mariola Krawczyńska, 

Bożena Janicka
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W bieżącym roku szkolnym 
odbyła się kolejna-IV edycja konkursu 
matematycznego „Młody matematyk” 
pod patronatem Burmistrza Miasta 
Hajnówka. Za organizację konkursu 
odpowiedzialne były nauczycielki 
Lija Grosz i Małgorzata Szumarska.

Do pierwszego etapu konkursu 
przystąpiło 56 uczniów klas IV, V i VI 
z czterech hajnowskich szkół pod-
stawowych. Na tym etapie uczniowie 
otrzymali do rozwiązania zestawy 
zadań tekstowych, które mieli oddać 
w terminie do ferii zimowych. Do 
drugiego etapu zakwalifikowało się 
28 uczniów. Drugi etap konkursu-czyli 
finał, odbył się 11 marca 2016 roku 
w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi. W sali matema-
tycznej, o godzinie 9.00 przybyłych 
uczniów oraz ich opiekunów powitał 
dyrektor szkoły Adam Jerzy Chudek 
oraz organizatorki konkursu.

Uczniowie przez 90 minut roz-
wiązywali zadania- testy i zadania 
otwarte. W czasie gdy nauczyciele 
sprawdzali prace, uczniowie uczest-
niczyli w warsztatach origami 
prowadzonych przez uczniów z klas 
VIb, Iag i IIIag ZS Nr 2. W efekcie 
zaangażowanej pracy uczestników 
konkursu powstały wspaniałe kule 
kusudama, które każda z grup uczniów 
mogła wziąć do swojej szkoły.

Po warsztatach nastąpiło 
podsumowanie oraz wręczenie na-
gród laureatom konkursu. Głównym 
sponsorem był Burmistrz Miasta Haj-
nówka, a dyplomy i drobne upominki 
ufundowało GWO. W uroczystości 
wręczenia nagród uczestniczyli 
Sekretarz Miasta Hajnówka Jaro-
sław Grygoruk, dyrektor Zespołu 
Szkół Nr 2 Adam Jerzy Chudek oraz 
opiekunowie uczniów. 
Nagrodzeni:
W kategorii klas IV:
1.Bartosz Sadowski –SP nr 5
2.Irena Patyk –SP nr 6
3.Wiktor Link –SP nr 5

Czworo uczniów z Liceum Ogól-
nokształcącego z DNJB w Hajnówce 
na potrzeby konkursu „Postaw na 
Słońce” stworzyło spot mający pro-
mować odnawialne źródła energii. 
Dwuminutowy filmik opowiada hi-
storię osadzoną w roku 2066. Ujrzeć 
można tam postapokaliptyczną wizję 
świata... i nie tylko. Do wykreowania 
obrazów w stylistyce science fiction 
użyto m.in. efektów komputero-
wych. W roli głównej wystąpił pan 
Eugeniusz Saczko, dyrektor szkoły.  
Za powstanie filmu odpowiadają 
Szymon Ruczyński, Ania Nesteruk, 
Hania Chomczuk, Aaron Marczuk, 

Fantastyczni Fizycy Filmowi 
stworzyli spot!  

uczniowie pierwszej klasy liceum, oraz 
ich opiekun – pan Dariusz Musiuk. 
Razem tworzą zespół znany pod 
nazwą „Fantastyczni Fizycy Filmo-
wi”. Zostali docenieni i nagrodzeni 
I miejscem w pierwszym etapie 
ogólnopolskiego konkursu „Postaw 
na Słońce” organizowanym przez 
Fundację Banku Ochrony Środowiska. 
Film https://www.youtube.com/
watch?v=OyFKkvhJfko  
Więcej na: https://www.facebook.com/
FantastyczniFizycyFilmowi/ 

Fantastyczni Fizycy Filmowi
- opiekun i uczniowie I klasy LO 

z DNJB w Hajnówce

Młody matematyk

W kategorii klas V:
1.Róża Jaroszewicz –SP nr 6
2.Julia Nowak –SP nr 5
3.Aleksandra Kierdelewicz –SP nr3
W kategorii klas VI:
1.Małgorzata Gawryluk –SP nr 5
2.Kamil Karpiuk –SP nr 2
3.Daniel Kozaczuk –SP nr2

Pozostali uczniowie otrzymali 
również drobne upominki. Wszystkim 
laureatom serdecznie gratulujemy, 
dziękujemy wszystkim uczestnikom 
konkursu. Zapraszamy do uczest-
nictwa w konkursie w następnym 
roku szkolnym.

Lija Grosz 
i Małgorzata Szumarska

Jednym z największych 
zagrożeń dla środowiska 
naturalnego są odpady. Ich se-
gregacja jest dziś wymagana 
społecznie, a jej naukę warto 
rozpocząć już od najmłod-
szych lat. Prężnie działające 
Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych w Hajnówce stara 
się edukować mieszkańców 
w szelaki sposób. Jedna z pro-
pozycji jest skierowana do 
młodych sportowców, ktorzy 
podczas imprezy sportowej, 
poszerzają swoją wiedzę na 

IV Edukacyjny Turniej 
Halowej Piłki Nożnej Młodzików

temat recykilngu i segregacji 
śmieci. W marcu 2016 roku 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Hajnówce zorganizował po 
raz czwarty Edukacyjny Turniej 
w Halowej Piłce Nożnej pod 
patronatem Prezesa Przedsię-
biorstwa Usług Komunalnych 
w Hajnówce.

W części współzawod-
nictwa sportowego zespoły 
rozegrały pojedynki piłkarskie 
w systemie “każdy z każdym” 
Ogółem rozegrano 15 spo-
tkań. W drugiej części sobot-

Miejsce Drużyna Punkty Bramki

1. Piast Białystok 11 15:4

2. KS Michałowo 10 11:7

3. Gryfik Gródek 9 13:7

4. OSiR Hajnówka 7 12:13

5. Kamieniec (Białoruś) 4 7:16

6. LZS Narewka 1 5:13

Klasyfikacja końcow turnieju:

Od 1 października 2015r. 
do 31 czerwca 2016r. w Przed-
szkolu Nr 2 w Hajnówce 
realizowany jest program 
profilaktyczny Innowacja „Tupot 
małych stópek” ma ona na celu 
zahamowanie i likwidację wad 
w obrębie kończyn dolnych, 
a tym samym przywrócenie 
prawidlowej postawy ciala.

W październiku rozpo-
częły się działania, w których 
odbyły się badania postawy 
ciała -  udział wzięło 52 dzieci 
z Przedszkola nr 2 w Hajnów-
ce. Były to dzieci w wieku od 
4 - 6 lat. Celem badania było 
opisanie sylwetki dziecka 
w wieku przedszkolnym 
z uwzględnieniem wad 
kończyn dolnych przy 
współpracy z Poradnią 
Rehabilitacji „KINETICA”. 
W listopadzie 2015r. 
została nawiązana współ-
praca z Hajnowskim Par-
kiem Wodnym, w ramach 
której odbywają się zaję-
cia z pływania korekcyj-
nego prowadzonych przez 
fizjoterapeutę Katarzynę 
Kuklińską z NZOZ Poradni 
Rehabilitacji Leczniczej 
KINETICA. Dzieci ćwiczą 
wraz z rodzicami w celu 
zwiększenia odporności 
emocjonalnej na trudne 
sytuacje związane z prze-
bywaniem w wodzie 
przez niektóre dzieci. 
Zajęcia cieszą się coraz 
większym zainteresowa-
niem rodziców z czego 

„Tupot małych stópek” - realizacja innowacji 
programowej w Przedszkolu nr 2 w Hajnówce

jesteśmy zadowoleni.
W grudniu 2015r. dzieci 

uczęszczające na gimnastykę 
korekcyjno-kompensacyjną 
brały udział w bezpłatnym 
komputerowym badaniu 
stóp prowadzonym w NZOZ 
Poradni Rehabilitacji Leczniczej 
„KINETICA”. Także w grudniu 
2015r. została nawiązana 
współpraca z Specjalnym 
Ośrodkiem Szkolno-Wycho-
wawczym w Hajnówce w celu 
rozwijania ogólnej sprawności 
ruchowej prowadzonych przez 
rehabilitanta ruchowego 
Agnieszki Łęczyckiej.

W lutym 2016r. prowa-

niej imprezy, Pani Karolina 
Górna – przedstawicielka 
hajnowskiego PUK-u przepro-
wadziła konkurs edukacyjno 
– sportowy. Dla osiągniecia 
zamierzonego celu połączono 
sprawność sportową z wie-
dzą ekologiczną. Puchary 
i medale wręczyli: Andrzej 
Skiepko Zastępca Burmistrza 
Miasta Hajnówka i Jarosław 
Kot Prezes PUK.

Więcej na www.
hajnowka.pl

Marek Hanula

 



3

Gazeta Hajnowska   3

W związku z afrykańskim pomo-
rem świń decyzją Komisji Europejskiejw 
województwie podlaskim została 
poszerzona strefa z ograniczeniami 
(czerwona) o gminy Zabłudów w po-
wiecie białostockim oraz gminy Czyże 
i Hajnówka w powiecie hajnowskim. 
Dla hodowców trzody chlewnej, którzy 
znaleźli się w obrębie strefy oznacza 
to dodatkowe obowiązki z zakresu 
hodowli świń, uboju na użytek własny, 
przemieszczenia świń w obrębie i ze 
strefy czerwonej (np. do rzeźni, do 
innego gospodarstwa).

W przypadku zamiaru sprzedaży 
lub przemieszczenia świń ze strefy 
czerwonej (np. do rzeźni) hodowcy 
będą potrzebowali pozwolenia Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii, który 
po otrzymaniu zgłoszenia o zamiarze 
przemieszczenia, dokona badania 
świń w kierunku ASF. Po uzyskaniu 
wyniku ujemnego pobranej do badania 
próby hodowca musi w ciągu 15. dni 
przemieścić świnie do ustalonego 
miejsca, jednocześnie informując 
Powiatowego Lekarza Weterynarii 
o dacie tego przemieszczenia. Wów-
czas Powiatowy Lekarz Weterynarii 
wydaje zezwolenie na przemiesz-
czenie świń zgodnie z ustaloną datą 
wywozu. Dodatkowo, na 24h przed 

wysyłką lekarz weterynarii bada świnie 
i wystawia świadectwo zdrowia, a po 
załadunku świń do środka transportu, 
zostaje założona plomba.

Hodowca musi zgłosić również 
fakt przemieszczenia świń w obrębie 
strefy czerwonej (np. do innego gospo-
darstwa). Na 24h przed planowanym 
przemieszczeniem świnie są badane 
przez lekarza weterynarii, który wy-
stawia świadectwo zdrowia. Hodowca 
jest zobowiązany do przekazania 
odbiorcy kopię decyzji Powiatowego 
Lekarza Weterynarii, z kolei na ku-
pującym ciąży obowiązek rejestracji 
świń w Powiatowym Biurze ARiMR.

Zgłosić należy także zamiar 
dokonania uboju na własny użytek 
–  do Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Hajnówce na 24h 
przed ubojem w celu przeprowa-
dzenia badania przedubojowego 
i poubojowego. Na podstawie Roz-
porządzenia Ministra i Rozwoju Świń 
z 7 stycznia 2016r. (Dz.U. z 2016r., 
poz. 70), dopuszcza się ubój świń na 
użytek własny w gospodarstwie pod 
warunkiem, gdy była utrzymywana 
w tym gospodarstwie co najmniej 30 
dni przed ubojem. Przed i po uboju 
lekarz weterynarii przeprowadza 
odpowiednie badania. W przypad-

Strefa czerwona w związku z ASF powiększona – dodatkowe obowiązki dla hodowców
ku podejrzenia ASF pobierane są 
próby do badań laboratoryjnych. 
W przypadku podejrzenia choroby, 
mięso może zostać poddane dalszej 
obróbce i przetwarzaniu dopiero  po 
uzyskaniu ujemnego wyniku badań 
laboratoryjnych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
przypomina również o obowiązkach 
hodowcy w zakresie hodowli świń:
-  o konieczności rejestracji stada 
trzody chlewnej w Biurze Powiatowym 
ARiMR (w przypadku utrzymywania 
jednej sztuki),
-  prowadzenia księgi rejestracji stada,
 - przechowywania ewidencji lecze-
nia świń,
- grodzenia gospodarstwa,
- hodowli trzody chlewnej w zamknię-
tych pomieszczeniach,
- przestrzegania zasad sanitarnych: 
wydzielenia miejsca na środki dezyn-
fekujące, używania mat dezynfeku-
jących przed wejściem i wyjściem 
do chlewa, przygotowania odzieży 
używanej tylko w gospodarstwie,
- używania paszy zabezpieczonej 
przed dostępem zwierząt wolno 
żyjących,
- przestrzeganiu zakazu karmienia 
świń odpadami kuchennymi,
- sprowadzania do gospodarstwa tylko 

świń oznakowanych, pochodzących 
z zarejestrowanych siedzib stad,  
posiadających wymagane dokumenty,
- zgłaszania chorych świń do leczenia 
i ich izolacji,
- zgłaszania każdego przypadku 
padnięcia świń do lekarza weterynarii 
celem ewentualnego pobrania prób 
lub wykluczenia ASF
- przekazywania zwłok padłych świń 
do utylizacji i przechowywania doku-
mentacji w gospodarstwie.

Ponadto Powiatowy Lekarz 
Weterynarii przypomina, że w ob-
rębie strefy czerwonej obowiązuje 
zakaz organizowania targów wystaw 
i pokazów z udziałem świń.

Informacja o planach  poszerze-
nia strefy czerwonej o gminy Czyże 
i Hajnówka w powiecie hajnowskim 
została rozpowszechniona wśród 
rolników. Dziewiątego lutego br. w sali 
konferencyjnej w budynku Starostwa 
Powiatowego z inicjatywy Powiatowej 
Inspekcji Weterynaryjnej odbyło się 
spotkanie szkoleniowe dotyczące 
rozszerzenia strefy i ograniczeń 
z tym związanych. Ponadto Powia-
towy Lekarz Weterynarii podejmuje 
szereg innych działań informacyjnych 
w postaci ulotek i plakatów przeka-
zywanych do urzędów gmin i miast 

oraz podczas bezpośredniego kon-
taktu z hodowcami w czasie pobytu 
w gospodarstwie.

Strefa z ograniczeniami (czer-
wona) w województwie podlaskim 
obejmuje gminy: w powiecie biało-
stockim  - Czarna Białostocka, Supraśl, 
Wasilków i Zabłudów; w powiecie 
sokólskim – gminy Dąbrowa Biało-
stocka, Janów, Nowy Dwór i Sidra; 
w powiecie augustowskim – gminę 
Lipsk; w powiecie hajnowskim – gminy 
Czyże, Białowieża, Hajnówka z mia-
stem Hajnówka, Narew i Narewka.

W 2015r. w województwie 
podlaskim odnotowano 53 przypadki 
afrykańskiego pomoru świń u  dzików 
(w tym 11 w powiecie hajnowskim) 
i 1 ognisko tej choroby u świń. 
Z kolei w 2016r. liczba ognisk ASF 
w województwie dotąd wynosi sześć 
przypadków u dzików, z czego pięć 
w powiecie hajnowskim (stan na 29 
marca 2016r.).
Niezbędny kontakt:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Adres: 11 Listopada 22, Hajnówka
Telefon:85 682 25 96

 Katarzyna Nikołajuk
Opracowane na podstawie 

materiałów udostępnionych przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii

Szanuj zdrowie należycie, bo jak 
umrzesz, stracisz życie – pisał w słyn-
nej komedii „Dożywocie” Aleksander 
Fredro. Aforyzm ten – choć wyrwany 
z żartobliwego kontekstu – niesie „na 
serio” ważne przesłanie. Bo zdrowie 
jest wartością najmniejszą, umożli-
wiającą człowiekowi rozwój i godne 
życie. I co najważniejsze – utrzymanie 
dobrej kondycji organizmu nie wyma-
ga dużych nakładów finansowych. 
Wręcz przeciwnie - nie trzeba łykać 
kilkunastu suplementów dziennie 
oraz katować mięsnie na siłowni raz 
w tygodniu by cieszyć się nienagan-
nym zdrowiem. Często wystarczy 
zmiana stylu życia - modyfikacja 
codziennego menu, regularny ruch 
i rezygnacja z używek. Niby proste 
a jednak…Choć dane statystyczne 
wskazują, iż świadomość prozdro-
wotna wśród Polaków wzrasta i coraz 
więcej osób rezygnuje ze szkodliwych 
praktyk, ta sama statystyka usiana 
jest „niezdrowymi” paradoksami. 
Przykładów jest mnóstwo – bo choć 
np. palenie tytoniu jest coraz mniej 
popularne – zarówno wśród dorosłych 
jak i młodzieży (odsetek niepalących 
wśród nastolatków wzrasta z 86,5% 
w 2004 r. do 88,1% w 2009 r., źródło: 
„ Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce 
w 2009 r.”, GUS), to odsetek osób 
w wieku 15-29 lat, które sięgają 
po alkohol w ciągu roku wynosi już 
nieco ponad 70% (Zdrowie dzieci i 
młodzieży w Polsce w 2009 r.”, GUS). 

Nawet jeśli odłożymy na bok 
statystyczne niuanse, to nie ulega 
wątpliwości, że każda inicjatywa z 
zakresu profilaktyki prozdrowotnej 
jest „na wagę zdrowia”- choćby ze 
względu na zapobieganie groźnym 
chorobom, będących następstwem 
niezdrowych nawyków. Starostwo Po-

wiatowe w Hajnówce aktywnie włącza 
się w promocję zdrowia na terenie 
powiatu. Kwietniowy kalendarz wypełnił 
szereg inicjatyw. 12 kwietnia 2016 r. 
z okazji obchodów Światowego Dnia 
Zdrowia w Liceum Ogólnokształcącym 
w Hajnówce odbyła się prelekcja pod 
hasłem „Pokonaj Cukrzycę” dotykającą 
problemu cukrzycy oraz otyłości wśród 
młodzieży. W ramach tego młodzież 
wysłuchała pouczającego wykładu 
lekarza diabetologa Małgorzaty Pie-
trzak Zakrzewskiej. Inicjatorem akcji 
jest Starostwo Powiatowe w Hajnówce 
oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna w Hajnówce. 

Z kolei 14 kwietnia br. w Liceum 
z Dodatkowa Nauka Języka Białoru-
skiego w Hajnówce odbyła się Olim-
piada wiedzy o AIDS etap powiatowy.  
Swoją wiedzę sprawdziło 25 osób, 
z pięciu szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatu Hajnowskiego. Laureaci: Daria 
Ochryciuk (I miejsce), Klaudia Wicik (II 
miejsce), Dorota Kryszpiniuk (III miej-
sce) otrzymali nagrody ufundowane 
przez Wojewódzką Stację Sanitarmo 
– Epidemiologiczną w Białymstoku, 
zaś pozostali uczestnicy – przez 
Starostwo Powiatowe w Hajnówce. 

Kwietniowy kalendarz zamyka 
rozstrzygniecie Powiatowego Konkursu 
pt. „Czy palenie szkodzi”, które odbyło 
się  21 kwietnia br. w Zespole Szkół 
z Dodatkowa Nauką Języka Białoru-
skiego w Hajnówce. Przedsięwzięcie 
cieszy się dużym zainteresowaniem, 
do konkursu zgłosiło się  osiem Gim-
nazjów z naszego  Powiatu. Uczestnicy 
otrzymali nagrody ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Hajnówce.  
Więcej szczegółów na stronie www.
powiat.hajnowka.pl.

Katarzyna Nikołajuk

Kwiecień w powiecie należał 
do profilaktyki zdrowotnej

Gimnazjalisto, lubisz komiksy? 
A zastanawiałeś się kiedyś nad stwo-
rzeniem własnego? Podejmij wyzwanie 
i zgarnij atrakcyjne nagrody!

Starostwo Powiatowe w Haj-
nówce ogłasza konkurs na „Komiks 
– przygody leśnych mieszkańców”. 
Zasady są proste: uczestnik wymyśla 
fabułę, której bohaterami są przedsta-
wiciele fauny Puszczy Białowieskiej. 

Temat przewodni komiksu – dowolny 
(o charakterze przygodowym, nauko-
wym, moralizatorskim itp.). Oczywi-
ście - im oryginalniejszy pomysł na 
fabułę, im bogatsza wiedza nt., leśnych 
mieszkańców Puszczy, tym lepiej. Prace 
w wypełnioną kartą konkursową należy 
składać do 6 maja 2016r. Szczegółowe 
informacje odnośnie konkursu znajdują 
się na stronie www.powiat.hajnowka.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce 
organizuje konkursy dla dzieci i młodzieży

pl. Zapraszamy uczniów gimnazjum 
do udziału w konkursie!

To nie pierwsza tego typu 
inicjatywa Starostwa Powiatowe-
go skierowana do  najmłodszych 
mieszkańców powiatu mająca na 
celu zainteresowanie puszczańską 
tematyka. Poznaliśmy laureatów 
konkursu  plastycznego „Puszcza 
wyobraźnią malowana”, skierowanego 
do przedszkolaków. 22 marca br. od-
było się wręczenie nagród laureatom 
i wyróżnionym w konkursie. Gratulacje 
i nagrody wręczyli Starosta Hajnowski 
Mirosław Romaniuk oraz  Agnieszka 
Ginszt z Nadleśnictwa Hajnówka.
Nagrody główne:
Miejsce I –  Piotr Wiszniewski (5 lat) 
Przedszkole nr 1 w Hajnówce
Miejsce II – Maja Szpilko (5 lat) Od-
dział Przedszkolny w Czyżach
Miejsce III –  Karol Krawczyński (6 
lat) Grupa Przedszkolna w Dubinach

O wszelkich inicjatywach bę-
dziemy bieżąco informować. 

Katarzyna Nikołajuk

Rekrutacja do szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych ruszyła. Przed 
młodzieżą trudny wybór dotyczący 
kierunku dalszej edukacji– odpowiedzi 
na pytania „jaką szkołę wybrać?”, „na 
jaki kierunek iść?” zaważą o przyszłej 
karierze zawodowej. Etap wyboru szkoły 
jest więc jednym z najważniejszych 
kroków ku planowaniu przyszłości. 
Z pewnością dobrym kierunkiem są 
hajnowskie placówki– Zespół Szkół 
Zawodowych, Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących czy Zespół Szkół z Dodatkową 
Nauką Języka Białoruskiego. Uczniom 
niepełnosprawnym fachową opiekę 

oraz pomoc oferuje Specjalny Ośrodek 
Szkolno –Wychowawczy.

Zespoły Szkół mają wiele do 
zaoferowania– ciekawą ofertę edu-
kacyjną, możliwość profesjonalnego 
przygotowania do egzaminów przez 
doświadczoną kadrę, atrakcyjne stypen-
dia (m.in. stypendium Simony Kossak, 
ustanowione przez powiat hajnowski), 
szansę postawienia pierwszych kro-
ków zawodowych dzięki współpracy z 
przedsiębiorcami, możliwość osobistego 
rozwoju w trakcie zajęć pozalekcyjnych, 
udział w warsztatach, programach i 
projektach, organizowanych we współ-

Ukazał się „Informator dla szkół” z wykazem 
placówek w powiecie hajnowskim

pracy z innymi instytucjami oraz dzięki 
skutecznemu pozyskiwaniu funduszy 
unijnych. Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom uczniów oraz rynku pracy, 
szkoły stale rozbudowują swoją ofertę 
dydaktyczną– zachęcamy do zapoznania 
się z atrakcyjnymi profilami kształcenia. 
Te i inne informacje dotyczące terminów 
oraz rekrutacji dostępne są w nowym 
„Informatorze dla szkół”. Informator 
przygotowany przez Starostwo Po-
wiatowe w Hajnówce we współpracy 
za szkołami, dostępny jest na stronie 
www.powiat.hajnowka.pl w zakładce 
„oświata”.            Katarzyna Nikołajuk
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Uczniowie Zespołu Szkół  nr1 – Gimnazjum 
nr 1 w Hajnówce  od wielu lat uczestniczą  
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdro-
wego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.

 11 grudnia 2015 r. odbył się etap 
rejonowy Olimpiady PCK, którego organizato-
rem, jak co roku, jest Oddział Rejonowy PCK 
w Hajnówce. W kategorii szkół gimnazjalnych 
II miejsce zajęła Patrycja Jaroć  natomiast 
I miejsce i możliwość udziału w kolejnym 
etapie Olimpiady otrzymała -  Michalina  Borys. 

18 marca 2016r. uczennica kl. IIIa  
Gimnazjum Nr 1 w Hajnówce Michalina Bo-
rys została laureatką etapu wojewódzkiego 
Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego 
Stylu Życia PCK – zajęła II miejsce na szczeblu 
wojewódzkim.

Więcej informacji o przygotowaniach 
do Olimpiady i akcjach prozdrowotnych na 
www.hajnowka.pl

Elżbieta Szwed 
Opiekun SK PCK 

Gimnazjum nr 1 w Hajnówce

Promują zdrowy styl życia

W słoneczny poniedziałek, 4 kwietnia br. 
niebo nad Hajnówką było bardziej niebieskie 
niż zwykle.  A to za sprawą baloników otoczo-
nych kłębem niebieskiego dymu. Czwartego 
kwietnia Hajnowianie uczcili Światowy Dzień 
Wiedzy o Autyzmie. O godzinie 12.00 spod 
Specjalnego Ośrodka – Szkolno Wychowaw-
czego w Hajnówce wyruszył korowód pod 
hasłem „Autyzm nie przeszkadza sięgnąć 
chmur”.  Uczestnicy marszu przeszli przez 
centrum miasta pod siedzibę samorządu, gdzie 
czekali już na nich samorządowcy: Starosta 
Hajnowski Mirosław Romaniuk, Wicestarosta 
Halina Surel, Burmistrz Miasta Hajnówka 
Jerzy Sirak, Wiceburmistrz Andrzej Skiepko 
oraz Wójt Gminy Lucyna Smoktunowicz. Nie 
obyło się bez wzruszeń, ciepłych i mądrych 
słów wyrażających gest solidarności z oso-
bami niepełnosprawnymi.Inicjatywy takie jak  
dzisiejszy marsz mają miejsce w całej Polsce. 
Są one bardzo potrzebne, warto je wspierać, 
warto tu dziś przyjść. Poszerzając wiedzę na 

temat autyzmu, będziemy w stanie zrozumieć 
i pomóc tym osobom. Dziś ten mały, niebieski 
balonik wyraża gest solidarności z osobami 
cierpiącymi na autyzm. Ja mam nadzieję, że 
ciepło i zrozumienie dla tych osób będą towa-
rzyszyć nam cały czas – powiedział starosta 
Hajnowski Mirosław Romaniuk. Z kolei Burmistrz 
Miasta Hajnówka przypomniał długoletnią 
tradycję szkolnictwa specjalnego w powiecie 
hajnowskim, wyraził również nadzieję że dzi-
siejszy marsz stanie si ę początkiem pięknej 
tradycji. Uroczystości zakończyły się słodkim 
akcentem – Wicestarosta Halina Surel rozdała 
wśród uczestników marszu słodkości z kosza 
cukierków.

Organizatorem „niebieskiego” korowodu 
jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
w Hajnówce. Ponadto w marszu udział wzięli: 
uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haj-
nówce, podopieczni Środowiskowego Domu 
Samopomocy, Przedszkole Nr 3 z Oddziałem 
Integracyjnym w Hajnówce, Przedszkole Nr 2 
w Hajnówce, Niepubliczne Przedszkole „Leśna 
Kraina” w Hajnówce, Niepubliczne Przedszkole 
Mini-Mini w Haj nówce.

Wśród uczestników nie zabrakło także 
Hajnowian, którzy spontanicznie dołączyli ze 
swoim niebieskim balonikiem. Organizatorzy 
zapewniają, że inicjatywa będzie kontynuowana.

2 kwietnia obchodzony jest Światowy 
Dzień Wiedzy o Autyzmie, ustanowiony przez 
ONZ w 2008 roku. Jednocześnie, ten dzień roz-
poczyna Światowy Miesiąc Wiedzy o Autyzmie, 
mający przybliżyć społeczeństwu problemy 
i potrzeby osób z zespołem i ich rodzin. Bo-
wiem niepełnosprawność nigdy nie powinna 
być wykładnią odrzucenia, dyskryminacji czy 
nietolerancji; wręcz przeciwnie – tylko wzajem-
ne zrozumienie, szacunek i troska o drugiego 
człowieka jest miarą człowieczeństwa. O tych 
przymiotach przypominają dni takie jak  Świa-
towy Dzień Wiedzy o Autyzmie.

Katarzyna Nikołajuk

Światowy Dzień Autyzmu 
w powiecie hajnowskim

Dnia 8 marca br., w muzeum Historii 
Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie 
odbyła się kolejna wystawa obrazów zatytu-
łowana Białowieskie Impresja Piotra Gagana, 
którą uroczyście otworzył dyrektor muzeum 
pan dr Janusz GMITRUK. Przedmiotem tego-
rocznej wystawy było odwzorowanie piękna 
przyrody Puszczy Białowieskiej. Na wernisaż 
licznie przybyli goście powiązani ze światem 
artystycznym, samorządowym, wojskowym 

Białowieskie Impresje Piotra GAGANA 
w muzeum Historii Polskiego Ruchu 

Ludowego w Warszawie 
oraz miłośnicy malarskiej twórczości pana 
Piotra. Wystawie towarzyszył autorski występ 
samego autora, który zaprezentował gościom 
kilka wybranych aranżacji muzycznych.

Z ramienia 2. RBLog w otwarciu wysta-
wy udział wzięła pani Katarzyna ZAREMBA 
i kpt. Andrzej BIEROZA.

kpt. Andrzej BIEROZA
źródło: http://2rblog.wp.mil.pl/pl/22_214.html

Hajnówka jest bliska sercu każdego z nas. 
Chociaż czasem narzekamy, że jest taka czy 
inna, że coś mogłoby wyglądać ładniej lub 
działać sprawniej to kochamy nasze miasto. 
Potrafimy odnaleźć w nim coś, czego nie ma 
nigdzie indziej, coś co szczególnie łączy nas 
z Hajnówką i sprawia, że z radością tu wra-
camy. Nasze subiektywne wrażenia i odczucia 
na temat miasta to fragmenty jego marki. 
Dlatego też samorząd miasta podjął inicjatywę 
opracowania Strategii Marki dla Hajnówki. 
Chcielibyśmy unikalne elementy wyróżniające 
miasto poskładać w jedną całość, odnaleźć jego 
wyjątkowy charakter, w którym zakochają się 
także ci, którzy jeszcze go nie znają.

Jak można sprawić by doświadczanie 
naszej Hajnówki spełniło oczekiwania turystów, 
uczestników wydarzeń czy poszukujących 
nowego miejsca do życia? Jaki jest pożądany 
wizerunek miasta? Odpowiedzi na te pytania 
szukano podczas dwóch spotkań roboczych 
w dniach 22-23 lutego oraz 31 marca br. 

Efektem prac nad Strategią Marki Haj-
nówki będzie przygotowanie dokumentu, który 
będzie służył budowaniu spójnego, trwałego 
wizerunku Hajnówki oraz narzędzi służących 

jego promocji, w tym systemu identyfikacji 
wizualnej. Wdrażanie strategii marki będzie 
procesem wieloletnim.

Strategia marki miasta jest jednym 
z działań wdrażających opracowaną stra-
tegię rozwoju miasta. Przy opracowywaniu 
powyższego dokumentu samorząd miasta 
współpracuje z Kancelarią Doradczą SYNERGIA, 
która uczestniczyła również w opracowaniu 
Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 
2016-2025, wchodzącej w skład Wieloletniego 
Programu Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 
2016-2025. Ekspertem zaproszonym do 
współpracy ze strony SYNERGII, uczestniczącym 
w procesie budowy naszej marki jest Jacek 
Pogorzelski – uznany konsultant w zakresie 
strategii marketingowej oraz zarządzania 
marką i doświadczeniem klienta.

Rezultat prac nad marką można będzie 
poznać podczas majowego, otwartego spotkania, 
w trakcie którego zaprezentowane zostaną 
wypracowane jej założenia. O dokładnym 
terminie i miejscu spotkania będziemy infor-
mować na stronie www.hajnowka.pl. 

Magdalena Chirko

Marka Hajnówka 
– w kierunku przemiany wizerunku miasta


