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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

W czerwcu 2016r. w Parku Miej-
skim odbył się VII Festyn Ekologiczny 
zorganizowany przez Burmistrza 
Miasta Hajnówka i Fundację ONI- 
TO MY. Festyn uroczyście rozpoczął 
Burmistrz - Jerzy Sirak.

Dla uczestników imprezy 
przygotowanych było wiele atrakcji 
oraz upominków. Krakowskie Biuro 
Promocji Kultury zaprezentowało 
spektakl teatralno-ekologiczny pt. 
„O czym marzą drzew”. Po przedsta-
wieniu na terenie amfiteatru odbył 
się Turniej międzyszkolny szkół 
podstawowych. Hajnowskie szkoły 

zaprezentowały piosenki ekologicz-
ne, eko-logo Hajnówki oraz „Modę 
z recyklingu”. Wśród konkurencji 
były również zawody sprawnościowe 
oraz ocena przygotowania kibiców: 
prezentacja haseł ekologicznych 
i transparentów Pierwsze miejsce 
w turnieju zajęła Szkoła Podstawowa 
Nr 3 w Hajnówce.

W trakcie festynu odbywały się 
również warszaty recyklingu użyt-
kowego, lepienia z gliny, wyplatania 
z wikliny papierowej, czerpania i tło-
czenia papieru. Ponadto prezentowały 
się stoiska Nadleśnictwa Hajnówka, 

Na terenie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Hajnówce powstał nowy 
wielofunkcyjny  park ćwiczeń Street 
Workout. Rozbudowa mogła dojść do 
skutku, dzięki zaangażowaniu wielu 
osób uprawiających tę dyscyplinę 
sportu jak i władz naszego miasta. 
Grupa STREET WORKOUT Hajnówka 
na czele z Dariuszem Surelem złożyła 
projekt do Urzędu Miasta i w ramach 
funduszu obywatelskiego na rok 
2015 dostali dofinansowanie na 
powiększenie parku ćwiczeń. Wartość 
projektu to 32 tys. zł. 

NOWY STREET WORKOUT PARK

Obecnie po rozbudowie młodzi 
Hajnowianie mogą bez przeszkód 
korzystać z nowego obiektu popra-
wiając własną sylwetkę poprzez dobór 
odpowiednich ćwiczeń takich jak np.:
- podciągnie się na drążkach w róż-
nych wariantach (w wąskim i szerokim 
uchwycie, niesymetryczne),  
- pompki szwedzkie na poręczach,
- przysiady,
- brzuszki na ławeczce skośnej,
- wspinanie się po linie,
- podciąganie się na kółkach.

Dzięki tej rozbudowie Hajnówka 

Festyn ekologiczny

Białowieża i Browsk, CDD Polska, 
a także stanowiska z bańkami my-
dlanymi. Podczas festynu odbyła się 
bezpłatna zbiórka zużytych baterii, 
płyt CD, DVD, starych telefonów, 
tonerów i kartridży do drukarek 
oraz wymiana torebek foliowych na 
wielorazowe torby płucienne. 

Nagrody ufundowali: Burmistrz 
Miasta Hajnówka, Firma CDD Pol-
ska oraz Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. zo.o. w Hajnówce.

Ewa Gromotowicz-Kopeć
Referat Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska

zyskała piękny park Street Workout, 
który może stać się jedną z wizytówek 
naszego miasta. Pierwszym poważ-
nym sprawdzianem były zawody 
odbyte 10 lipca.           Tomasz Dobosz 

Masz pomysł na zmiany 
w Hajnówce?

Zgłoś swój projekt

Budżet Obywatelski 
2017

Zgodnie z wieloletnią tra-
dycją, zapoczątkowaną w roku 
2004, partnerzy zaprzyjaźnionego 
regionu Nordsee - Treene i Stowa-
rzyszenia „Przyjaciele Hajnówki” 
(Niemcy, Północna Fryzja) przybyli 
w okresie końca roku szkolnego, 
by wręczyć trzem uczniom szkoły 
średniej, wytypowanym przez Radę 
Pedagogiczną, nagrody za aktywną 
działalność społeczną. W tym roku 
wyróżnione zostały uczennice Zespołu 
Szkół z Dodatkową Nauką Języka 
Białoruskiego: Hanna Chomczuk, 
Anna Nesteruk i Magdalena Amilusik.  

Delegacja niemiecka uczest-
niczyła ponadto w XVII sesji Rady 

Powiatu, podczas której zaprezen-
towana została współpraca Powiatu 
Hajnowskiego i Urzędu Nordsee - 
Treene. Współpraca polegająca na 
wymianie doświadczeń w obszarze 
samorządów, oświaty, kultury, rolnic-
twa, turystyki i budowaniu przyjaznych 
stosunków polsko - niemieckich 
trwa już od 1999 r. i dynamicznie 
się rozwija. W bieżącym roku zapla-
nowano aż cztery wzajemne wizyty 
- 2 na terenie naszego powiatu i 2 
w Niemczech. W okresie wakacyjnym 
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Hajnówce i młodzież 
z Domu Dziecka w Białowieży będą 

Przedstawiciele Urzędu Nordsee 
- Treene i Stowarzyszenia 

„Przyjaciele Hajnówki” gośćmi 
Powiatu Hajnowskiego

Cd. str. 3

Jednym z głównych problemów 
polskiej opieki zdrowotnej jest wy-
soka liczba zgonów spowodowanych 
chorobami nowotworowymi. Najwię-
cej zachorowań występuje u osób 
powyżej 55 roku życia. Stąd też 
propozycja dyrekcji Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Hajnówce przeprowadzenia 
bezpłatnych badań profilaktycznych, 
bez skierowania i bez kolejki, które 
mogą wpłynąć na stan zdrowia 
mieszańców powiatu hajnowskiego. 

- Z uwagi na fakt, iż badania 
w całości finansowane są przez 
nasz Zakład musieliśmy ograniczyć 
liczbę osób biorących udział w pro-
gramie profilaktycznym. Zależy nam 
jednocześnie aby nasze programy 
profilaktyczne były przeprowadza-
ne cyklicznie i skierowane były do 
różnych grup wiekowych naszych 
pacjentów – mówi Grzegorz Toma-
szuk, dyrektor SP ZOZ w Hajnówce.

Oferowany dziś Program Pro-
filaktyczny „Dbam o zdrowie” prze-
znaczony jest dla pacjentów w wieku 
55-60 lat objętych Podstawową 
Opieką Zdrowotną przy SP ZOZ 
w Hajnówce. Program został starannie 
opracowany pod kątem dolegliwości 
najczęściej występujących w grupie 
wiekowej 55 – 60 i podzielony na 
dwa profile dla kobiet i mężczyzn.  

SP ZOZ w Hajnówce przygotował 
dla swoich pacjentów program 

badań profilaktycznych
- Zaproponowane przez nas 

badania dają możliwość wykrycia 
wielu chorób i dolegliwości – dodaje 
Grzegorz Tomaszuk, dyrektor SP ZOZ. 

Badania ukierunkowane są 
na wykrywanie chorób w zakresie: 
tarczycy, schorzeń nowotworowych 
w obrębie jamy brzusznej, gruczołu 
krokowego oraz narządów rodnych. 
W przypadku kobiet nasi specjaliści 
będą mogli również zwracać uwagę 
na dolegliwości związane z nietrzy-
maniem moczu oraz zaburzeniami 
statyki narządu rodnego Oferta 
badań profilaktycznych SP ZOZ 
to: badania krwi (morfologia, CRP, 
TSH, FT4), usg jamy brzusznej, usg 
dopochwowe skierowane do kobiet 
oraz badania krwi (morfologia, CRP, 
PSA) usg jamy brzusznej i gruczołu 
krokowego skierowane do mężczyzn. 
Wszystkie oferowane badania nie 
wymagają specjalnych przygotowań 
i są bezbolesne. Do 30 listopada 
Zakład zamierza przeprowadzić 
badania dla osób zdeklarowanych 
w POZ w Hajnówce. Pacjenci objęci 
opieką  w gminnych oraz wiejskich 
ośrodkach zdrowia otrzymają zapro-
szenia w późniejszym terminie.  Po 
zakończonych badaniach pacjenci 
powinni swoje wyniki skonsultować 
z lekarzem POZ.  

Izydora Dudar

- Projekty mogą zgłaszać wszyscy 
mieszkańcy Hajnówki od 11 lipca 
do 12 sierpnia 2016 r.
- Wystarczy wypełnić formularz 
zgłoszenia projektu (zadania) do 
budżetu obywatelskiego 2017 i 
zebrać poparcie co najmniej 15 
mieszkańców miasta Hajnówka.

Maksymalna wartość projektu 
inwestycyjnego wynosi 32 000 zł, 
zaś projektu nieinwestycyjnego 
8 000 zł.
Więcej informacji na www.hajnowka.pl
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Tomasza Samojlika znają chyba 
wszystkie hajnowskie dzieci i ich 
rodzice. To właśnie dla nich – i nie 
tylko powstały kolejne publikacje. 

 - Dziwnym zrządzeniem losu 
w tym roku udało mi się zdążyć na 
Warszawskie Targi Książki z trzema 
premierami książek i komiksów – 
informuje autor. 
„To nie jest las dla starych wil-
ków” - zbiór osiemnastu krótszych 
i dłuższych komiksów przedstawiają-
cych życie różnych zwierząt leśnych 
- od małych smużek, przez wiewiórki, 
jeże, borsuki, wilki, aż do największych 
w naszych lasach żubrów. 
„Pikotek chce być odkryty” to 
leporello, harmonijka złożona z jed-
nego, długiego, sześcioipółmetrowego 
obrazka. Można Pikotka czytać jak 
zwykłą książkę, można też rozłożyć go 
na podłodze i śledzić leśne perypetie 
bohaterów na leżąco/czworakująco/
pełzająco.
„Misja kosmos. Międzygwiezd-
na podróż Voyagera” to z kolei 
wyraz fascynacji autora tematyką 
astronomiczną. 

W imieniu wszystkich dzieci 
– dziękujemy za podróże, w jakie 
zabiera nas Tomasz Samojlik. Ży-
czymy kolejnych udanych publikacji 
i prosimy o jeszcze....

Książki dostępne są w między 
innymi w Centrum Turystyki i w Parku 
Wodnym w Hajnówce. 

więcej na www.hajnowka.pl
Emilia Rynkowska

Trzy nowe  publikacje Tomasza 
Samojlika

Po raz 6., Koło Miejskie PZW 
w Hajnówce zorganizowało Zawody 
Wędkarskie o Puchar Burmistrza Mia-
sta Hajnówka. Spotkanie wędkarskiej 
braci zbiegło się w czasie z trwającymi 
„Dniami Hajnówki” (17- 26.06.2016r.) 
i odbyło się w niedzielę, 19 czerw-
ca 2016r. nad wodami zbiornika 
„Bachmaty” w Dubiczach Cerkiewnych.

Patronat nad zawodami spra-
wuje Burmistrz Miasta Hajnówka. 
W bieżącym roku obserwatorem 
wędkarskich zmagań jak i wrę-
czającym nagrody był p. Andrzej 
Skiepko – Zastępca Burmistrza Miasta 
Hajnówka, co dodatkowo podniosło 
rangę zawodów.

W zawodach udział wzięli węd-
karze z 6. kół wędkarskich – „Pronar” 
Narew, „Miętus” Orla, „Tarpan” Biało-
wieża, „Rozpiór” Czeremcha, „Perkoz” 

VI Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka

Hajnówka i „Koło Miejskie” Hajnówka. 
Łącznie w szranki współzawodnictwa 
stanęło 72. zawodników (5. kobiet, 
12. juniorek/juniorów, 55. seniorów). 
Sędziami zawodów byli kol. Mojsiejuk 
Jarosław, Krasowski Lucjan, Zgutka 
Czesław.

Były to zawody spławikowo-
gruntowe rozegrane w jednej 4 go-
dzinnej turze w formule towarzyskiej. 
Startujący zaprezentowali różne me-
tody wędkowania od wyczynowej tzw. 
tyczki przez klasyczną spławikową po 
gruntową. Ponadto w trakcie trwania 
zawodów uruchomiono wyjazdowy 
punkt Honorowego Krwiodawstwa 
– wszystkim honorowym dawcom 
serdecznie dziękujemy za podzielenie 
się darem życia.

Sponsorami zawodów byli: 
Urząd Miasta Hajnówka, Koło Miejskie 

PZW w Hajnówce, Piekarnia „Podol-
szyńscy”, „Agroturystyka” Marek 
Nowak, Janusz Gawryluk, Centrum 
ogrodnicze Agro-Team ul. Bielska 52 
w Hajnówce, Sklep wędkarski „Helena”, 
Sklep zoologiczno-wędkarski Bogusia 
Witkowska i Sklep wędkarski STAR-
K-BAITS ul. Rzeczna 4 w Hajnówce. 
Ponadto p. Jerzy Sirak i p. Andrzej 
Skiepko ufundowali dodatkowe na-
grody specjalne (piłki do gry w piłkę 
siatkową) dla najmłodszej juniorki 
i najmłodszego juniora.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim sponsorom za okazane zainte-
resowanie. To dzięki nim mogliśmy 
zapewnić atrakcyjne nagrody, puchary 
jak i gorący bigos z kiełbaską dla 
wszystkich uczestników zawodów.

Wyniki na www.hajnowka.pl
 Zbigniew Angielczyk

Podczas odbywających się 
w ostatnim czasie Dni Hajnówki 
nasze miasto odwiedziła delegacja 
przedstawicieli estońskiego miasta 
Suure-Jaani, reprezentujących lokalny 
samorząd. Była to już czwarta wizyta 
delegacji z tego partnerskiego Haj-
nówce miasta, w ramach nawiązanej 
ponad 10 lat temu współpracy obu 
samorządów. Członkowie delegacji 
byli m.in. zainteresowani poznaniem 
zasad i warunków funkcjonowania 
naszych placówek oświatowych. 
Dlatego odwiedzili hajnowski Zespół 
Szkół nr 3. O działalności obiektu 
opowiedziały oraz oprowadziły po 
nim: wicedyrektor - Alicja Dmitruk 
i nauczyciel - Mariola Kędyś. Hajnow-
ski Zespół Szkół nr 3 oraz estońska 
placówka oświatowa planują razem 
sięgnąć po środki unijne na realizację 
wspólnych projektów. 

Jednym z ważnych punktów 

Wizyta delegacji miasta 
Suure-Jaani w Hajnówce

w programie pobytu była wizyta 
w Parku Wodnym w Hajnówce. Władze 
samorządu Suure-Jaani są w trakcie 
opracowywania dokumentacji tech-
nicznej na budowę podobnego obiektu 
w swoim mieście, stąd mieli sporo 
zapytań i zagadnień do omówienia 
w związku z funkcjonowaniem na-
szego Parku Wodnego. Prezentację 
w tym zakresie oraz szczegółowe 
informacje przedstawił Dyrektor – 
Mirosław Chilimoniuk. Nasi goście 
mieli także okazję poznania atrakcji 
znajdujących się w mieście i regio-
nie, obejrzeli m.in. Sobór Świętej 
Trójcy, Muzeum i Ośrodek Kultury 
Białoruskiej, Stację Białowieża Pałac 
w Białowieży, Skit Św. Św. Antoniego 
i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich 
w Odrynkach oraz uczestniczyli w XIV 
Finale Ogólnopolskiego Konkursu 
Piosenki „Przebojem na antenę” 2016.

Magdalena Chirko

W dniach 20-21 czerwca 2016r. 
w Domu Kultury w Łapach odbył się 
Dziecięco-Młodzieżowy Festiwal 
Muzyczny „Debiuty”. Uczestnikami 
Festiwalu byli uczniowie ognisk 
muzycznych, domów kultury, nie-
publicznych szkół muzycznych bez 
uprawnień szkoły publicznej.

Każdy z uczestników przygo-
tował program złożony z dwóch 
wybranych utworów o różnej stylistyce 
w kategorii wiekowej do 9 lat, do 
12 lat, powyżej 12 lat na fortepian, 
skrzypce, gitarę, akordeon, flet. 
Prezentowały się również zespoły 
instrumentalne i wokalno-instru-
mentalne.

Naszą szkołę reprezentowały: 
Anna Rusinowicz klasa IV fortepia-
nu, Aleksandra Oniszczuk- klasa III 
fortepianu, Sara Ostapczuk- klasa VI 
fortepianu, Aleksandra Wołczyk- klasa 

Dziecięco-Młodzieżowy Festiwal Muzyczny „Debiuty”
II skrzypiec z akompaniamentem 
absolwentki Kseni Oleszczuk, Oliwia 
Chirko- klasa II gitary, Patrycja Do-
wnarowicz- klasa III gitary.

Wszystkie uczennice zapre-
zentowały się znakomicie, uzyskując 
wysokie notowania wśród jurorów. 

Ania Rusinowicz, Sara Ostap-

czuk, Ola Oniszczuk, Ola Wołczyk 
otrzymały Diamentowy Debiut 
(najwyższa nagroda) w swoich ka-
tegoriach, a Oliwia Chirko i Patrycja 
Downarowicz - Złoty Debiut.

Gratulujemy i życzymy podob-
nych sukcesów w przyszłym roku 
szkolnym!             Bożena Winconek
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Przedstawiciele Urzędu Nordsee - Treene 
i Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki” 

gośćmi Powiatu Hajnowskiego

gośćmi w  Północnej Fryzji, a jesie-
nią  przedszkolanki Brückengruppe 
z Hatttedt przyjadą z wizytą studyjną 
do Przedszkola nr 5 w Hajnówce.

Podczas pobytu przyjaciół 
Powiatu Hajnowskiego w naszym 
powiecie staramy się zaprezentować 
gościom  piękno i bogactwo Puszczy 
Białowieskiej. Delegacja niemiecka 
poznała tym razem puszczę po obu 
stronach granicy - Nadleśnictwo 
Browsk oraz Park Narodowy „Bie-
ławieżskaja Puszcza” na Białorusi.

Ważnym elementem pobytu 
w powiecie jest również przybli-
żenie kultury naszego regionu. 
Goście zobaczyli Sobór Św. Trójcy 
w Hajnówce - podziwiali głębię i ta-

Cd. ze str. 1 jemnicę cerkiewnego nabożeństwa. 
Dużo przyjemności sprawiły naszym 
gościom warsztaty pieczenia i deko-
rowania pierników prowadzone przez 
p. Ewę Stepaniuk w Puchłach. Co 
najważniejsze zdobnictwo wykorzy-
stywane podczas dekoracji pierników 
nawiązuje bezpośrednio do wzorów 
stosowanych przez nasze babcie 
w wyszywaniu ręczników i wzorów 
architektury drewnianej. Ta wartość 
nawiązywania do tradycji spotkała 
się ze szczególnym docenieniem 
delegacji z Niemiec.

Program pobytu obejmował 
również wizyty w Przedszkolu nr 5 
w Hajnówce i Domu Dziecka w Biało-
wieży. Obie jednostki zaprezentowały 
efekty pracy z dziećmi i młodzieżą 

w trakcie części artystycznej oraz 
przedstawiły zakres merytoryczny 
funkcjonowania placówek.

Ciekawym punktem programu 
była również wizyta w firmie Old Po-
lish Vodka w Lewkowie Starym, która 
prowadzi produkcję manufakturową 
wyrobów alkoholowych.

Realizacja różnych punktów 
programu przeplatała się z wra-
żeniami, wymianą pomysłów, po-
szukiwaniem nowych możliwości 
w ramach współpracy i umacnianiem 
sprawdzonych działań. Jedno jest 
pewne - to partnerstwo regionów 
będzie nadal rozkwitać!

Wydział Promocji i Rozwoju 
Starostwa Powiatowego 

Od 1 lipca na terenie naszego 
szpitala funkcjonuje nowy Pododdział 
Rehabilitacji Kardiologicznej. Został 
wydzielono z części Oddziału We-
wnętrznego. Pokoje dla pacjentów 
wyposażone są w łazienki , łóżka 
z automatyczną regulacją położe-
nia, TV oraz z dostępem do Wi-Fi.  
Zakupiliśmy specjalistyczny sprzęt: 
3 cykloergometry oraz bieżnia do 
treningów wytrzymałościowych, USG 
serca, Holter EKG, Holter RR, zestaw 
do testów wysiłkowych.

Zabiegi realizowane są do 
poniedziałku do soboty, a ich efek-
ty monitorowane na bieżąco. Nad 
przebiegiem rehabilitacji czuwa 
doświadczony zespół lekarzy, fizjo-
terapeutów, pielęgniarek, psychologa 
oraz dietetyka. Na podstawie wyników 

Rehabilitacja kardiologiczna 
w naszym szpitalu

badań pacjent będzie kwalifikowany 
do odpowiedniego cyklu treningów 
rowerowych i ćwiczeń ruchowych. 
W zakres oferowanych świadczeń 
wchodzą: kinezyterapia, w tym: ćwicze-
nia ogólnousprawniające, oddechowe, 
trening oporowy wytrzymałościowy 
na ergometrach rowerowych, kinezy-
terapia indywidualna, fizykoterapia, 
zajęcia z psychologiem, porady 
dietetyczne oraz testy wysiłkowe.
Kontakt:
Gabinet Lekarski: 85 682 92 14
Pielęgniarka Oddziałowa: 
85 682 92 74
Punkt Pielęgniarski: 85 682 92 77 
Więcej informacji: http://spzoz.
hajnowka.pl/pododdzial-rehabilita-
cji-kardiologicznej/

SPZOZ w Hajnówce

 

W dniach 17-26 czerwca 
Hajnówka obchodziła swoje świę-
to – świętowaliśmy Dni Hajnówki.  
Z tej okazji organi-
zatorzy przygotowali 
mieszkańcom oraz 
odwiedzającym miasto 
szereg atrakcji. Przez 
te kilka dni miasto 
tętniło życiem.

Hajnowski Dom 
Kultury zaoferował 
kulturalny konglo-
merat – było trochę 
kultury tradycyjnej 
i nowoczesnej.  Gościł 
taniec, śpiew, szczypta 
muzyki poważnej, fol-
kowej oraz współczesnej. Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. 

Dni Hajnówki rozpoczęliśmy 
śpiewająco Międzynarodowym 
Festiwalem Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej NUTY PRZYJAŹNI 
(18 czerwca). W festiwalu udział 
wzięło wielu młodych, utalentowa-
nych osób z Polski oraz z zagranicy 
(Białoruś). Wszystkim występującym 
bacznie przysłuchiwało się jury 
w składzie: Katarzyna Żak, Krzysz-
tof Zemło, Anna Waśkowska. Duży 
sukces odniosły nasze wokalistki 
i zespoły: I miejsce – LEMONKI, 
I miejsce – STUDIO PIOSENKI HDK, 
II miejsce – Aleksandra Wołczyk, II 

DNI HAJNÓWKI Z HAJNOWSKIM DOMEM KULTURY
miejsce – Katarzyna Drużba oraz 
Maria Sawicka, I miejsce – Julita 
Wawreszuk, II miejsce - Karolina 

Mirek. Dyplomy oraz statuetki wręczył 
Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy 
Sirak oraz Dyrektor Hajnowskiego 
Domu Kultury Rościsław Kuncewicz.

Kolejny dzień spędziliśmy ta-
necznie na V Podlaskim Festiwalu 
Tańca Nowoczesnego (19 czerwca). 
W szranki stanęło około 300 osób 
w 12 kategoriach. Tradycją festi-
walu są warsztaty dla uczestników 
prowadzone przez profesjonalnego 
tancerza. W tym roku talent taneczny 
szlifować można było z Pawłem Tola-
kiem (tancerz, choreograf, instruktor; 
specjalizuje się w takich tańcach 
jak: New Style, Break Dance, House, 
Locking; znany m.in. z programu You 

Can Dance). Uczestników oceniało jury 
w składzie: Paweł Tolak, Adrianna 
Kawecka, Magda Staś – każdy z nich 

na co dzień zajmuje 
się tańcem nowocze-
snym zawodowo oraz 
z zamiłowania.

21 czerwca 
upłynął pod znakiem 
Krynoczki – prawo-
sławnego święta re-
ligijnego (Cerkiew pod 
wezwaniem Świętych 
Braci Machabeuszy 
w uroczysku Krynocz-
ka) oraz tradycyjnego 
Białoruskiego Festynu 
Ludowego (Amfiteatr 

Miejski, godz. 17.00). Na scenie 
amfiteatru wystąpili:  Aleksandra 
Wołczyk oraz Zespół „Lemonki” z HDK 
„Czyżowianie”(Czyże), 
„Kalinka”(Białystok), 
„Dawid Szymczuk 
BAND”(Hajnówka), 
„LAILAND” (Biały-
stok),  „OMORFOS” 
(Siemiatycze), „As” 
(Białystok),, „Świ-
tanak” (Białystok). 
Niewątpliwie gwiazdą 
festynu okazał się ze-
spół „Prymaki”, który 
swoimi radosnymi, 
swojskimi rytmami 

porwał publiczność do tańca. Wystąpił 
także białoruski zespół „HARADNI-
CA” z Grodna pod kierownictwem 
muzycznym Alesija Łojka.  Wspólnie 
z nim gościnnie zaśpiewały panie 
z zespołu „OMORFOS” z Siemiatycz. 
Festyn organizowany jest od wielu lat  
przez Zarząd Główny Białoruskiego 
Towarzystwa Społeczno-Kultural-
nego w Białymstoku i Hajnowski 
Dom Kultury.

23 czerwca w Sali kolumnowej 
HDK uczniowie Społecznej Szkoły 
Muzycznej w Hajnówce wykonali 
przepiękny koncert, prezentując 
tym samy efekty swojej pracy. 25 
czerwca natomiast odbył się koncert 
Młodzieżowej Orkiestry z Brześcia. 
Jego wyjątkowość polegała na tym, 
iż utwory wykonywane były na na-
rodowych instrumentach rosyjskich 

tj. bałałajki czy cymbały. Orkiestra 
w swoim repertuarze zaprezento-
wała pieśni i melodie o tematyce 
chrześcijańskiej.

Dnia 24 czerwca odetchnęliśmy 
nieco od muzycznych klimatów, by 
móc podziwiać talent i ekspresję 
młodych adeptów malarstwa i plastyki 
z Klubu Plastycznego „Deformacja”. 
O godz. 17.00 w Galerii HDK nastąpiło 
otwarcie wystawy (ok. 500 najciekaw-
szych prac), będące podsumowaniem 
rocznej pracy uczestników klubu. 
51 artystów zostało docenionych 
za  wysiłek twórczy, otrzymując 
dyplomy i upominki.

Przedsięwzięciem wieńczącym 
Dni Hajnówki był XIV Finał Ogólnopol-
skiego Konkursu Piosenki „Przebojem 
na Antenę” (reportaż z imprezy 
w osobnym artykule). 

Organizatorami 
Dni Hajnówki byli: Urząd 
Miasta Hajnówka, Haj-
nowski Dom Kultury, 
Park Wodny w Haj-
nówce, Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Hajnówce, 
Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Dr. Tade-
usza Rakowieckiego 
w Hajnówce, Muzeum 
i Ośrodek Kultury Bia-
łoruskiej w Hajnówce.

Emilia Korolczuk 

Hajnowskie Stowarzyszenie „Sami Sobie” z siedzibą 
przy ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka, KRS 0000172096 
zwraca się do wszystkich o pomoc dla Krystiana, mieszkańca 

Hajnówki, który został poszkodowany w wypadku 
samochodowym jako pasażer dn. 21.04.2016 r. 

na terenie naszego miasta.
 

    Krystian ma zaledwie 21 lat, nie może chodzić, z trudem 
porusza rękoma, jego jedyną nadzieją jest kosztowne leczenie 

oraz długotrwała i intensywna rehabilitacja. 
Potrzebne są duże środki finansowe na ten cel.

    Pomóżmy Krystianowi odzyskać nadzieję i zdrowie !!! 
Każda złotówka przybliża nas do tego celu.

Wszystkich którzy są w stanie pomóc zapraszamy 
do dokonywania wpłat na konto Stowarzyszenia:
Bank BGŻ 08 2030 0045 1110 0000 0375 6480 

z dopiskiem „Krystian”.
Wpłat można dokonywać w okresie od 17.06.2016 r.



bardziej nam miło, że nasze wspólne 
dzieło zdobyło tak wysokie uznanie 
w regionie.

9 maja, w uroczystości pod-
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O godz. 14.00 ceremonii otwarcia 
Jubileuszowego 10. Pikniku Rodzinnego 
dokonał Jerzy Sirak - Burmistrz Miasta 
Hajnówka wraz z ks. kan. mgr Józefem 
Poskrobko, życząc przybyłym udanej 
zabawy. Na rozpoczęciu obecni byli 
również Mirosław Romaniuk – Staro-
sta Powiatu Hajnowskiego, Jadwiga 
Dąbrowska – Wicestarosta, Andrzej 
Skiepko – Zastępca Burmistrza Miasta 
Hajnówka oraz Lucyna Smoktunowicz 
– Wójt Gminy Hajnówka. Uroczystość 
prowadzili: Alicja Ojdana i Romuald 
Kacprzak.

Dokładnie 10 lat temu pojawił 
się pierwszy pomysł zorganizowania 
Pikniku Rodzinnego. Inicjatorem iście 
rodzinnej imprezy był ówczesny 
proboszcz parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Hajnówce śp. ks. 
prał. Marian Świerszczyński. Niestety, 
dzień po I pikniku, po ciężkiej chorobie, 
odszedł z tego świata. Wierzymy, iż jest 
z nami duchem i czuwa nad wspaniałą 
pogodą i sprawną organizacją przed-
sięwzięcia.

Ta masowa impreza zagościła 
już na stałe w kalendarzu kulturalnych 
wydarzeń miasta. Od dziewięciu lat 
pilotuje ją obecny proboszcz Józef 
Poskrobko. 

12 czerwca 2016 roku spo-
tkaliśmy się na wspaniałej imprezie 

zrzeszającej całe rodziny. Każdy 
znalazł coś dla siebie.  Blok zabaw dla 
dzieci oraz spektakl „Nasz nowy kolega 
Mambo” przygotował Teatr ARLEKIN 
z Białegostoku. Fani jazdy na dwóch 
kółkach z pewnością będą próbować 
wykonać triki rowerowe, które zapre-
zentował Mateusz Kowalczyk z Lublina. 

Dla dzieci nie lada atrakcję stano-
wiło wesołe miasteczko z dmuchanymi 
zjeżdżalniami, trampolinami i karuzela-
mi. Nawet dorośli nie mogli oprzeć się 
pokusie by nie nadać sobie biało-czer-
wonych barw tuż przed meczem, jaki 
grała Polska z Irlandią. Za fantazyjne 
układanie włosów i malowanie twarzy 
odpowiadała młodzież z Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży. 

Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się pokazy Straży Pożarnej, 
Straży Pożarnej hajnowskich zakładów 
Forte. Niestety ze względu na zbyt 
niski wzrost nie każdy mógł przejść 
próbę zderzeniową na symulatorze 
wypadków pilotowaną przez hajnowską 
policję. 18 brygada Wojska Polskiego 
z Białegostoku w tym roku prezento-
wała nie tylko swój sprzęt wojskowy. 
Na strzelnicy laserowej swoich sił 
próbowały i dzieci i ich rodzice.

Dzięki przedstawicielom Hajnow-
skiego Stowarzyszenia Diabetyków 
można było zmierzyć poziom cukru 
i ciśnienia tętniczego krwi. Stanowiskiem 
dowodziła dr. Małgorzata Pietrzak- 
Zakrzewska. Z oferty skorzystało ok. 
300 osób. 

Trzeba podkreślić zaangażo-
wanie zrzeszonych motocyklistów, 
którzy poparli inicjatywę oddawania 
krwi. Podczas pikniku zgłosiło się 45 
honorowych dawców. W sumie pobrano 
15,300 ml krwi od 34 osób, za co 
prezes hajnowskiego oddziału PCK 
Alina Miszczuk serdecznie dziękuje.

Z okazji jubileuszu, można było 

10.  Piknik Rodzinny

Mam przyjemność poinformo-
wać, że Polska Grupa Energetyczna 
S.A. (PGE) ufunduje wszystkim dzie-
ciom, które we wrześniu br. rozpoczną 
naukę w klasach pierwszych hajnow-
skich szkół podstawowych, tornistry 
wraz z wyposażeniem w artykuły 
szkolne. Wręczenie wyprawki odbędzie 
się pod koniec wakacji. O terminie 

Bezpłatna wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów
i miejscu wręczenia osoby zaintere-
sowane zastaną poinformowane za 
pośrednictwem szkół i witryny Urzędu 
Miasta Hajnówka: www.hajnowka.pl. 

Ponadto informuję, że pod-
ręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 
pierwszoklasistów, podobnie jak dla 
uczniów klas: drugiej, trzeciej, czwartej 
i piątej szkoły podstawowej oraz I i II 

23 czerwca została podpisana 
umowa o dofinansowanie tworzenia 
Dziennego Domu Opieki Medycznej  
przy SP ZOZ w Hajnówce dla osób 
starszych. W sumie w Polsce ma ich 
powstać 54, w woj. podlaskim tylko 
nasz w Hajnówce. Wartość projektu 
na 2 lata wyniesie ponad 1 mln zł. 

- Dzienny dom opieki jest 
nową formą wsparcia dla osób 
niesamodzielnych, zapewnia opiekę 
medyczną seniorom po pobycie 
w szpitalu. Proponowane przez nas 
zajęcia rehabilitacyjne i terapeutycz-
ne na pewno pomogą im procesie 
usamodzielniania się – mówi Grze-
gorz Tomaszuk, dyrektor SP ZOZ 
w Hajnówce.

W DDOM jednocześnie będzie 
mogło przebywać 12 pacjentów, 
bezpośrednio po hospitalizacji lub 
korzystający z niej w ciągu ostatnich 
12 miesięcy, ze stopniem niesamo-
dzielności 40-65 pkt w skali Barthel 
(stan pacjenta ‚’średnio ciężki’’ - czę-
ściowo nie radzi sobie z czynnościami 
życia codziennego).

Przy hajnowskim szpitalu 
powstaje dzienny dom opieki 

dla seniorów
W trakcie dziennych pobytów 

w Zakładzie podopieczni będą mieli 
zapewnioną opiekę lekarzy: geriatrii 
i rehabilitacji, psychologa, terapeu-
tów zajęciowych, rehabilitantów 
i pielęgniarek.     

- Zamierzamy zakupić sprzęt do 
rehabilitacji, m. in.: rower stacjonar-
ny, ergometr treningowy z oporem 
wodnym, aparaty do zabiegów polem 
magnetycznym, do elektroterapii, 
naświetlania promieniowaniem lase-
rowym – mówi Mirosława Karbowska, 
pielęgniarka koordynująca projekt. 

Utworzone zostaną także miej-
sce wypoczynkowe oraz 3. łóżkowa 
sala. Pacjenci będą mogli przebywać 
w domu do 8 godzin dziennie przez 
5 dni w tygodniu. 

DDOM mieścić się będzie w czę-
ści szpitala, w której do niedawna 
funkcjonowała pralnia. 

- Obecnie rozpoczęliśmy prace 
adaptacyjne tych pomieszczeń, które 
potrwają 6 miesięcy, a ich koszt 
wyniesie ok. 500 tys. zł. – dodaje 
dyrektor szpitala.      Izydora Dudar

Mamy wielką przyjemność 
i zaszczyt poinformować o zdobyciu 
Nagrody Głównej w I edycji konkursu 
pt. „W barwach biało-czerwonych” 
organizowanego przez  Podlaską 
Rodzinę Szkół Imienia Bohaterów 
Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej 
i Podlaskiego Kuratora Oświaty.  Udział 
w projekcie polegał na przygotowa-
niu świątecznych dekoracji z okazji 
Konstytucji 3-go Maja i Święta Flagi, 
zaangażowaniu społeczności przed-
szkolnej w to narodowe przedsięwzię-
cie a następnie przesłaniu prezentacji 
do organizatorów konkursu. Z całego 
województwa wpłynęły prace z 20 
przedszkoli i 59 szkół, dlatego tym 

Nagroda Główna dla Przedszkola  Nr 3 
w I edycji konkursu pt. „W barwach biało-czerwonych”

sumowania projektu, w siedzibie 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku 
uczestniczyła  nasza Pani Dyrektor 
Durzyńska, która otrzymała nagrodę 
główną w postaci pamiątkowego 
grawertonu, dyplomu oraz książek. 
Ponadto została utworzona specjalna 
prezentacja  pt. „Nasze szkoły i przed-
szkola w barwach biało-czerwonych”, 
którą można obejrzeć na stronie 
internetowej Kuratorium Oświaty 
w Białymstoku.

Więcej na www.hajnowka.pl
Koordynator projektu: 

Krystyna Czurak
Oprawa techniczna: 

Jolanta Wołkowycka

 

gimnazjum, zostaną zakupione przez 
szkoły i przekazane uczniom po inau-
guracji roku szkolnego 2016/2017. 

W przypadku pytań proszę 
o kontakt z Zespołem Oświaty, Kultury 
i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, 
tel. (85) 682-24-88.

Jolanta Stefaniuk 

skosztować bigosu i kiełbaski z grilla 
za symboliczną złotówkę. 10-lecie 
organizacji pikniku zrzeszającego całe 
rodziny nie mógłby się odbyć bez tortu. 
Ponad 30 kilowy wypiek wykonał PSS 
Społem w Hajnówce. 

Na scenie wystąpiła młodzież 
śpiewająca i tańcząca w zespołach 
działających przy Hajnowskim Domu 
Kultury, Chór Leśników oraz Zbigniew 
Budzyński i Jarek Kowalski w reper-
tuarze gitarowym. Wielkie ukłony 
dla Jarka, który po ciężkiej chorobie, 
pomimo osłabienia, wystąpił przed 
publicznością. Na przestrzeni dzie-
sięciolecia prezentowały się różne 
gwiazdy – zespół młodzieżowy „Full 
Power Spirt”, grecki  zespół „Zorba”, 
„The Dreamers”, „Trubadurzy”, „Krywań” 
z Zakopanego. Imprezę kończył też 
pokaz filmu „Asterix i Obelix”. W tym 
roku przed publicznością zaprezentował 
się zespół młodzieżowy „Strona B” 

i zespół romski z Olsztyna „Hitano”.  
Tradycyjnie piknik rodzinny kończy 
się światełkiem do nieba – pokazem 
sztucznych ogni.

Niewątpliwie głównym punktem 
programu była zabawa fantowa. Główni 
sponsorzy postarali się o wspaniałe 

fanty. Pierwszą nagrodę – skuter 
ufundowali państwo Alicja i Stanisław 
Ojdana z Hajnówki. Druga – telewizor 
– to dar Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych w Hajnówce. Trzecią – rower 
stacjonarny ofiarował Dawid Jurczak 
(sklep Martes Sport w Hajnówce). Do 
wygrania było również wiele innych 
cennych nagród – sprzęty RTV, AGD, 
bony towarowe. Każdy los z zabawy 
fantowej był nagradzany upominkiem. 
Sprzedano 1200 losów. Tradycyjnie 
zyski ze sprzedaży losów zostały 
przekazane na działającą przy parafii 
świetlicę „Promyk dnia”.

– Na przestrzeni dziesięciu lat 
w organizację pikniku zaangażowało 
się wiele osób z  Oddziału Akcji Kato-
lickiej, z prezesami na czele. Działały 
również nasze organizacje: Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży i Zespół 
Caritas, za co podczas jubileuszowej 
imprezy podziękowano im w formie 

pamiątkowych grawertonów. Wcze-
śniej włączała się również Odnowa 
w Duchu Świętym – informuje ks. 
Józef Poskrobko. – Już od kwietnia 
trzeba było szukać darczyńców 
zabawy fantowej. Zmagazynować 
i opisać niegdyś kilkaset, w tym roku 

ponad 1000 nagród. Trzeba było 
poszukać sponsorów strategicznych, 
którzy wsparli wydatki przeznaczone 
na zespoły, bigos, czy kiełbaskę. 
W sumie w tym roku wsparło nas 88 
darczyńców – większych i mniejszych. 
W organizacje pikniku zawsze włączają 
się wolontariusze i Hajnowski Dom 
Kultury, użyczając nam wspaniały 
amfiteatr, nagłośnienie, przygotowując 
część artystyczną. Tak samo Urząd 
Miasta Hajnówka bardzo nas wspiera, 
poprzez dotacje z projektu. Wielki ukłon 
w stronę naszej Powiatowej Policji, 
która dyskretnie, acz wciąż czuwała 
nad bezpieczeństwem hajnowian.  

Warto podkreślić, iż Piknik Ro-
dzinny jest imprezą bezalkoholową. 
- W parku nie było ogródków piwnych. 
Chcemy służyć naszym rodzinom, by 
się scalały wspólnie spędzając czas. 
Pocieszające jest, że chociaż raz do 
roku wyrwą się razem. Chciałbym, by 
rodziny mogły również wspólnie przy-
siąść na kocu na trawie... - rozmarzył 
się proboszcz. - Choć wiem, że taki 
rodzaj imprezy lepiej sprawdził by się 
przy mniejszej liczbie imprezowiczów 
– dodaje ks. Józef Poskrobko. 

Czego życzyć na następne 
dziesięć lat? Na życzenie proboszcza, 
życzymy zapału do działania ludziom, 
którzy będą chcieli włączać się do 
organizacji, hojności darczyńców, bez 
których trudno zorganizować tak duże 
przedsięwzięcie oraz dobrej współpracy 
z instytucjami miejskimi i powiatowymi.
ORGANIZACJA:
- Akcja Katolicka 
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
- Hajnowski Dom Kultury 
PATRONAT:
- J. E. Ks. Biskup prof. Tadeusz Pikus
- Bohdan Paszkowski – Wojewoda 
Podlaskiego

Emilia Rynkowska


