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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

To już stało się tradycją, iż popołudnie 
trzeciego dnia święta Zesłania Ducha Świętego 
na Apostołów należy do białoruskiej muzyki 
ludowej, jaka rozbrzmiewa w Amfiteatrze 
Miejskim. Tak też było w tym roku. 6 czerwca 
o godz. 17.00 rozpoczął się Festyn Ludowy 
„Krynoczka” organizowany przez Zarząd Główny 
Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kultu-
ralnego, we współpracy z Hajnowskim Domem 
Kultury. 

Program koncertu wypełniali soliści oraz 
zespoły, reprezentujące nasz region i wschod-
niego sąsiada. Na początku wystąpiły młodsze 
solistki Studia Piosenki Estradowej HDK Ola 
Wołczyk oraz Zofia Filipiuk. W wykonaniu Ze-

Festyn ludowy KRYNOCZKA

społu Tańca „Przepiórka” mogliśmy obejrzeć 
taniec ludowy, zaś białoruskie pieśni wybrzmia-
ły mocnymi chóralnymi głosami Chóru „Echo 
Puszczy”. Świąteczne popołudnie umilali także: 
Zespół ludowy „Reczańka” z Koźlik (gm. Zabłu-
dów), zespół dziewczęcy z Bielska Podlaskiego. 
Publiczność poruszył wesołymi swojskimi 
muzycznymi klimatami „AS” z Białegostoku. 
Na zakończenie wystąpił zagraniczny gość 
„Zaranak” z Biarozy na Białorusi pod kierow-
nictwem Aleny Gowin. 

Tegoroczny festyn został zapisany na 
kartach naszych wspomnień. Teraz pozostaje 
nam tylko wyczekiwać kolejnego, już za rok. 

Emilia Korolczuk 

Miło nam poinformować, iż 12 maja 2017r.  
w Bielskim Domu Kultury odbyły się Eliminacje 
Centralne 44 Konkursu „Piosenki Białoruskiej”, 
w której tercet z Przedszkola nr 2 w Hajnówce 
w składzie: Hania Wołczyk, Iza Pietroczuk i Marta 
Golonko  zajął II miejsce. Organizatorem kon-
kursu było Towarzystwo Kultury Białoruskiej 
w Białymstoku  oraz Bielski Dom Kultury. Nasze 
laureatki II miejsca w  Hajnówce (5 maja 2017r.) 
mogły reprezentować  nasze przedszkole na 
eliminacjach centralnych festiwalu, który  odbył  
się dnia 12.05.2017 r. Bielsku Podlaskim. Naszym 
wychowankom serdecznie gratulujemy sukcesu 
!!!! Dziewczynki do konkursu przygotowały panie: 
Agnieszka Charytonow i Eugenia Kazimiruk. 

ELIMINACJE CENTRALNE 44 KONKURSU „PIOSENKI BIAŁORUSKIEJ” W BIELSKU  PODLASKIM 
I SUKCES PRZEDSZKOLA NR 2 W HAJNÓWCE

Przygraniczne położenie to atut, które 
Starostwo w Hajnówce stara się wykorzystać 
we współpracy z zaprzyjaźnionymi regiona-
mi – z kraju i zagranicy. Powiat hajnowski od 
kilkunastu lat współpracuje w rejonami: Kamie-
nieckim, Prużańskim i Świsłockim (Republika 
Białoruś), z Urzędami Nordsee – Treene i Berlin 
- Lichtenberg (Niemcy), z Krajem Krasłav (Ło-
twa), a od 2016 – z Powiatem Nowosądeckim 
(Polska) i Rejonem Rundale (Łotwa). U dwóch 
ostatnich w początku czerwca br. gościli przed-
stawiciele Powiatu Hajnowskiego. W dniach: 
02-04.06.2017 r. przedstawiciele powiatu haj-
nowskiego na czele z Przewodniczącym Rady 
Powiatu – Lechem Michalakiem  oraz grupa 
teatralna „SZTORM” z białowieskiego Domu 
Dziecka uczestniczyli w Święcie Regionu Rundale 
„KINO VIENO”. Podczas wizyty utalentowani arty-

ści z Białowieży wykonali inscenizację teatralną 
pt. „Jaś i Małgosia”. Interpretacja popularnej 
bajki (Baśń o Jasiu i Małgosi została tu poka-
zana w formie horroru - na szczęście - z przy-
mrużeniem oka) w wykonaniu młodzieżowej 
grupy teatralnej wzbudziła podziw publiczności 
– owacjom  nie było końca. Oprócz młodych 
wykonawców z powiatu hajnowskiego w święcie 
uczestniczyły grupy z: Gminy Wiązowna z Polski, 
Swisłoczy na Białorusi, Litwy, Łotwy. Program 
wizyty  delegacji z powiatu hajnowskiego prze-
widywał również wspólne spotkanie wszystkich 
międzynarodowych delegacji, podczas którego 
miała miejsce kilkunastominutowa prezentacja 
o każdym z partnerów oraz dyskusja o przyszłej 
współpracy między partnerskimi samorząda-
mi.  Oprócz tego przedstawiciele samorządu 

Powiat Hajnowski z wizytą u zaprzyjaźnionych 
parterów – w kraju i zagranicą
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Powiat Hajnowski w 2016r. pozyskał po-
nad 14 milionów złotych na scalenia gruntów 
w gminie Narew i gminie Narewka. Powierzchnia 
gruntów objętych postępowaniem scaleniowym 
obiektu „Kotłówka i inne” w gminie Narew: 
834,1620 ha w tym pow. gruntów rolnych: 
740,0240 ha pow. gruntów leśnych: 62,9158 
ha. Operacja zostanie zrealizowana w miej-
scowościach: Kotłówka, Koweła, Łopuchówka. 
Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem 
scaleniowym obiektu „Tarnopol” w gminie 
Narewka: 1046,9598 ha, w tym pow. gruntów 
rolnych: 330,3647 ha pow. gruntów leśnych: 
494,9325 ha. Operacja zostanie zrealizowana 
w miejscowości: Tarnopol, gm. Narewka. Bene-
ficjentowi - Powiatowi Hajnowskiemu została 
przyznana pomoc w wysokości:  6 569 836,93 
zł na scalanie gruntów obiektu „Kotłówka i inne”, 
7 869 802,49 zł na scalanie gruntów obiektu 
„Tarnopol”.

Inwestycja realizowana jest w ramach 
poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane 
z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem 
rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja inwestycji trwa. Obecnie prze-
prowadzana jest gleboznawcza klasyfikacja 
gruntów, której efektem będzie aktualizacja da-
nych ewidencyjnych w zakresie oznaczenia użyt-
ków gruntowych i klas gleboznawczych gruntu. 
Najprościej mówiąc – chodzi o uporządkowanie 
stanu faktycznego na gruncie ze stanem w ewi-
dencji. Kulminacyjnym punktem harmo-
nogramu przeprowadzonych prac będzie 
wyłożenie projektu klasyfikacji w dniach 
26.06.-13.07 w Starostwie Powiatowym 
w Hajnówce w godz. 8.00-15.00. W okresie 
wyłożenia projektu właściciele gruntów, objętych 
postępowaniem scaleniowym, mogą zgłaszać 

Scalenia gruntów w powiecie hajnowskim. 
Wyłożenie projektu klasyfikacji
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Już po raz kolejny Wasze 
głosy, Drodzy Mieszkańcy zadecy-
dowały o organizacji niecodziennego 
kulturalnego wydarzenia na terenie 

miasta Hajnówka. Mowa o III Mię-
dzynarodowej Paradzie Orkiestr 
Dętych i Mażoretek, jaka miała 
miejsce 28 maja. Przedsięwzięcie to 
było jednym ze zwycięskich projek-
tów wybranych do dofinansowania 
w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

W niedzielne popołudnie uli-
ce miasta należały do muzyków 
i towarzyszących im mażoretek. 
Gwar muzyki wygrywanej na in-
strumentach dętych spotkał się 
z sympatią przechodniów, którzy 
wspólnie z zespołami zmierzali do 
Amfiteatru Miejskiego. W radosnym, 
melodyjnym kordonie paradowały:
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Ma-
żoretki z Jasionówki
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Ma-
żoretki „STARS” z Wasilkowa
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Ma-
żoretki z Suchowoli
- Orkiestra Dęta z Brześcia (Białoruś)
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Ma-
żoretki z Grodna (Białoruś)
- Orkiestra Dęta i Mażoretki z Haj-
nówki.

Każdy z uczestników ma na 

swoim koncie wiele sukcesów. Pełnią 
role reprezentacyjne podczas regio-
nalnych i międzynarodowych (m.in. 
Niemcy, Białoruś, Francja) imprez. 

Są wizytówką swoich rodzimych 
środowisk lokalnych i zarazem po-
twierdzeniem wciąż żywej tradycji 
orkiestr dętych, co najważniejsze 
- kontynuowanej przez młode poko-
lenie. Potrafi ono zarazem zachować 
w prezentowanym repertuarze 
tradycyjne wartości, łącząc je z no-
woczesnymi trendami. Efekt, czego 
mogliśmy usłyszeć podczas koncertu 
w Amfiteatrze. 

Muzyków na miejscu przywitali 

III Międzynarodowa Parada Orkiestr Dętych i Mażoretek 
28 maja 2017r.

mieszkańcy na czele z gospodarzem 
miasta Burmistrzem Miasta Hajnów-
ka Jerzym Sirakiem, jego zastępcą 
Andrzejem Skiepko i Komendantem 
PSP w Hajnówce bryg. mgr inż. 
Piotrem Rybakiem, Rościsławem 
Kuncewiczem dyrektorem HDK. Nie 
mogło zabraknąć wspólnego wyko-
nania przez orkiestry dwóch znanych 
utworów „Fascinating Drums” oraz 
„Orkiestry Dęte”, które wpisały się na 
stałe do kanonu Parady. Po tym już 
tylko należało wytężyć słuch i wzrok, 
wsłuchując się w interesujące wyko-
nania każdej z grup oraz obserwując 
akrobacje mażoretek. 

III Międzynarodowa Parada Or-
kiestr Dętych i Mażoretek Hajnówka 
2017 przeszła już do historii. Mamy 
nadzieję na kolejne spotkanie za rok.

Organizatorami przedsięwzię-
cia byli: Urząd Miasta Hajnówka, Po-
wiatowa i Ochotnicza Straż Pożarna 
w Hajnówce, Hajnowski Dom Kultury

Wydarzenie odbyło się pod 
Honorowym Patronatem Marszałka 
Województwa Podlaskiego.

Patronat medialny objęli: Pol-
skie Radio Białystok, TVP 3 Białystok, 
TV Podlasie, TVK Hajnówka, Wieści 
Podlaskie.

Emilia Korolczuk

Powiat Hajnowski pozyskał 
fundusze unijne. Dnia 29.05.2017r. 
Starosta Hajnowski Mirosław Ro-
maniuk, Wicestarosta Jadwiga Dą-
browska i Skarbnik Powiatu Aniela 
Majewska podpisali w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, reprezentowanym 
przez Zastępcę Prezesa Zarządu 
Romana Wójcika i Pełnomocnika 
p.o. Głównego Księgowego Janusza 
Topolskiego,  umowę na realizację 
projektu pn. „Puszcza i ludzie”.

Celem projektu jest podnie-
sienie świadomości ekologicznej 
wśród mieszkańców regionu Puszczy 
Białowieskiej. Zaplanowane działania 
– debata nt. czynnej i biernej ochrony 
Puszczy Białowieskiej, warsztaty 
przyrodnicze skierowane do miesz-
kańców i młodzieży, konkursy i zaję-
cia terenowe dla uczniów, angażować 

Powiat Hajnowski 
pozyskał fundusze unijne. 

Podpisano umowy o dofinansowanie 
projektu „Puszcza i ludzie”

będą społeczność lokalną w aktywne 
poznawanie różnorodności biologicz-
nej oraz przyczynią się do budowania 
społeczeństwa obywatelskiego na 
rzecz zachowania bogactwa przy-
rodniczego dla przyszłych pokoleń. 

Całkowita kwota projektu to 
911 400,00 zł, z czego 85%, tj. 
774 690,00 zł pochodzi ze środków 
unijnych -  Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Powiat 
Hajnowski zapewnia wkład własny 
w wysokości 5%, o kolejne 10 % sta-
ra się o dofinansowanie ze środków 
krajowych NFOŚiGW. Okres realizacji 
projektu: 01.06.2017 - 30.06.2019.

O konkretnych działaniach pro-
jektu będziemy informować Państwa 
na bieżąco. Już dzisiaj zachęcamy 
wszystkich mieszkańców powiatu do 
aktywnego uczestnictwa w projekcie.

Lucyna Lewczuk

Starostwo Powiatowe w Haj-
nówce informuje, że do powiatu 
hajnowskiego przyjedzie mammobus. 

Możliwość skorzystania z bez-
płatnej mammografii  będą miały 
panie  w wieku 50 - 69 lat. By wziąć 
udział w badaniu, nie trzeba mieć 
skierowania od lekarza. Wystarczy 
zadzwonić i się zarejestrować. Samo 
badanie zajmie najwyżej kilka minut. 
Wystarczy tylko kilka minut, by za-
dbać o swoją przyszłość . LUX MED 
Diagnostyka zaprasza panie w wieku 
50-69 lat na bezpłatne badania 
mammograficzne w mammobusie, 
które odbędą się:
* Hajnówka - 22, 23, 26 i 27 czerwca 
przy Urzędzie Miasta, ul. Aleksego 
Zina 1
* Kleszczele - 28 czerwca przy Miej-
skim Ośrodku Kultury, ul. 1 Maja 19

Badanie w ramach Populacyj-
nego Programu Wczesnego Wykry-
wania Raka Piersi dla pań w wieku 
50 - 69 lat jest bezpłatne, refundo-
wane kobietom co 2 lata przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 

miesięcy dla kobiet, które w ramach 
realizacji Programu otrzymały odpo-
wiednie pisemne wskazanie). Nie jest 
wymagane skierowanie lekarskie. 
Wszystkie Panie zainteresowane 
badaniem powinny się uprzednio 
zarejestrować  pod nr tel. 58 666 
24 44 lub na http://www.mammo.pl/
formularz. Call Center czynne jest od 
poniedziałku do soboty.

Mammografia polega na zro-
bieniu 4 zdjęć rentgenowskich 
– dwóch projekcji każdej piersi. 
Badania nie należy się obawiać, 
ponieważ promieniowanie jest nie 
większe niż przy RTG zęba. Dlatego 
też, drogie Panie, nie zwlekajcie z de-
cyzją - te kilka minut może zaważyć 
o „zdrowej” przyszłości. Wykonanie 
mammografii pozwala na wykrycie 
wczesnego stadium choroby - wtedy, 
kiedy nie są one wyczuwalne przez 
kobietę lub lekarza, przez co  zwięk-
sza szansę całkowitego wyleczenia. 
Gorąco zachęcamy do badania 
mieszkanki powiatu hajnowskiego.

Katarzyna Miszczuk

Mammobus w powiecie hajnowskim 
w czerwcu!

Kontakt:
Agata Jabłonowska Specjalista ds. Marketingu i PR LUX MED Diagnostyka, 
Region Mammografia, ul. Nocznickiego 8a 81-454 Gdyni tel: 607 931 133 

email: agata.jablonowska@luxmed-diagnostyka.pl

Zespół Szkół Zawodowych wspiera uczniów w pierwszych 
krokach zawodowych. Realizacja projektów unijnych.
„Staże zagraniczne drogą 

do sukcesu”, „Kompetentni za-
wodowcy”, a od przyszłego roku 
szkolnego „InnoGastro” – Zespół 
Szkół Zawodowych realizuje  
szereg projektów unijnych ma-
jących na celu wsparcie uczniów 
w stawianiu pierwszych kroków 
na ścieżce zawodowej. 

Doświadczenie zawodowe to 
najcenniejszy punkt w CV, wymaga-
ne przez wszystkich pracodawców. 
Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu 
funduszy unijnych oraz intensyw-
nej współpracy z przedsiębiorcami, 
uczniowie z Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Hajnówce jeszcze w trakcie 
nauki w technikum mają możliwość 
poznania realiów pracy w wybra-
nej branży.  A przy okazji zarobić 
pierwsze pieniądze i poznać kawałek 
świata. Takie możliwości stwarza 
projekt „Staże zagraniczne drogą do 
sukcesu” – realizowany w ramach 
programu Erasmus+. To już kolejna 
edycja projektu, z powodzeniem reali-
zowana przez szkołę. W ramach tego, 

w bieżącym roku szkolnym grupa 20 
uczniów klas II i III technikum mecha-
nicznego w dniach 23.04.2017r do 
13.05.2017r. odbyła trzytygodniowy 
staż w Centrum Kształcenia Zawodo-
wego w Götz  w Niemczech. Ucznio-
wie zostali dobrze przygotowani do 
wyjazdu: Na początku roku szkolnego 
2016/17 rozpoczął się cykl zajęć 
opracowanych przez koordynatorów 
projektu i przygotowujących młodzież 
do wyjazdu. Program obejmował 
przygotowanie językowe (w tym 
języka zawodowego), kulturowe 
i pedagogiczne. Znajomość choćby 
podstaw języka umożliwiła pokonanie 
bariery językowej i zwiększyła poczu-
cie pewności siebie – mówi Dyrektor 
ZSZ w Hajnówce Eugenia Karwowska. 
W Niemczech uczniowie pracowali 7 
godzin dziennie, zapoznając się z za-
sadami BHP, techniką oraz metodami 
pracy. Praktyki poza granicami kraju 
stanowiły niezwykle cenne doświad-
czenie – nie dość, że uczniowie nabyli 
nowe, praktyczne umiejętności jak 
spawanie metodą MIG/MAG i TIG 

oraz montaż i demontaż instalacji 
automatycznego zamykania drzwi, 
to dodatkowo poznali język oraz 
pracę w środowisku wielokulturowym 
na europejskich rynkach pracy. Ale 
w trackie trzytygodniowego pobytu 
był także czas na relaks – w wolnym 
od pracy czasie oraz w weekendy 
uczniowie poznawali kulturę zachod-
niego sąsiada Polski oraz architekturę 
miejską miast Berlina i Poczdamu. 
Wzięli również udział  na festynie 
w mieście Werder z okazji święta 
kwitnących drzew. Podczas pobytu 
grupie stażystów towarzyszyli opie-
kunowie, Panie Urszula Lipczyńska 
– nauczyciel języka niemieckiego, 
oraz Bogusława Bójko – Pietroczuk. 
Opiekunowie na bieżąco utrzymywali 
kontakt z uczniami, służyli pomocą 
i wsparciem, monitorowali realizację 
prawidłowej praktyki. 

Umiejętności, które nabyli 
uczniowie w trakcie stażu w Niem-
czech potwierdza dokument Euro-
pass Mobilność, który wyszczególnia 
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Powiat Hajnowski zajął 
IX miejsce w Ogólnopolskim 
Rankingu Powiatów i Gmin za 
rok 2016, przeprowadzonego 
przez Związek Powiatów Pol-
skich i  tym samym znalazł się 
w pierwszej dziesiątce najlep-
szych powiatów nagrodzonych 
w swojej kategorii – powiatów 
do 60 tys. mieszkańców.

11. maja br. nagrodę odebrała  
Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska. 
Wszelkie wyróżnienia oczywiście 
bardzo cieszą, ale pamiętajmy, że 
lokaty w rankingu to tylko miły ak-
cent, obligujący do jeszcze większej 

aktywności na rzecz rozwoju regionu. 
Kluczem do sukcesu jest współpraca 
m.in. z innymi samorządami.  Trwają 
prace scaleniowe w gminie Narew 
i gminie Narewka, na które pozyska-
liśmy 14 milionów złotych.  Powiat 
przystąpi także do realizacji projektu 
„Puszcza i Ludzie”, skierowanego do 
społeczności lokalnej. O środki na 
realizację projektu aplikowaliśmy 
do Narodowego Funduszu Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, jak się 
okazało – z pozytywnym skutkiem. 
Z kolei przy współpracy Starostwa 
z Fundacją Euronatur z Niemiec 
opracowujemy Plan energetyczny 
dla powiatu hajnowskiego, który 
w przyszłości pozwoli na efektywne 

wykorzystanie OZE. Podejmujemy 
także działania na rzecz pozyska-
nia środków na kolejne inwestycje 
– w tym celu współpracujemy 
z Lasami Państwowymi, innymi 
samorządami, w tym, oczywiście 
z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim 
i Urzędem Marszałkowskim. Pilnie 
śledzimy terminy naborów nowych 
projektów. W ramach Programu 
Polska – Białoruś – Ukraina apliko-
waliśmy o fundusze inwestycyjne, 
czekamy na rozstrzygnięcie. Ale 
pamiętajmy, że działania starostwa 
to nie tylko realizacja ważnych in-
westycji, to także bieżąca praca wy-

działów, jednostek podległych oraz 
placówek powiatowych związanych 
z pomocą społeczną czy oświatą. By 
usprawnić pracę urzędu w starostwie 
wdrażane są rozwiązania z zakresu 
e-administracji takie jak Cyfrowy 
Urząd, E-PUAP czy Elektroniczne 
Zarządzanie Dokumentami. Potwier-
dzeniem sprawnej realizacji zadań 
oraz wysokiego standardu świadczo-
nych usług jest Certyfikat systemu 
zarządzania jakością ISO 9001:2009. 
Oczywiście, zawsze chciałaby się 
więcej, niemniej jednak musimy 
pamiętać, iż naszym najważniejszym 
zadaniem jest utrzymanie stabilności 
finansów powiatu. Stabilny budżet 
jest gwarantem sprawnego funkcjo-

nowania i rozwoju regionu. Wysokie 
lokaty w rankingach utwierdzają 
w przekonaniu, że idziemy właściwą 
drogą – mówi Starosta Hajnowski 
Mirosław Romaniuk.

Udział w rankingu oparty jest 
na zasadzie bezpłatnego i dobrowol-
nego uczestnictwa wszystkich sa-
morządów gminnych i powiatowych. 
Ranking trwa przez cały rok i stanowi 
wszechstronną ocenę działalności 
samorządu. Podstawowym kryterium 
jest aktywność powiatu w swoim 
środowisku. Spektrum punktowanych 
działań jest bardzo szerokie. Samo-
rządy sklasyfikowane w Rankingu są 
oceniane przez ekspertów ZPP we-
dług wielu kryteriów zgrupowanych 
w jedenastu grupach tematycznych 
takich jak: działania proinwestycyjne 
i prorozwojowe; rozwiązania popra-
wiające jakość obsługi mieszkańca 
oraz funkcjonowania jednostki 
samorządu terytorialnego; rozwój 
społeczeństwa informacyjnego; roz-
wój społeczeństwa obywatelskiego; 
umacnianie systemów zarządzania 
bezpieczeństwem informacji; pro-
mocja rozwiązań z zakresu ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej; pro-
mocja rozwiązań z zakresu edukacji, 
kultury i sportu; wspieranie działań 
na rzecz gospodarki rynkowej; pro-
mocja rozwiązań ekoenergetycznych 
i proekologicznych; współpraca krajo-
wa i międzynarodowa; oraz działania 
promocyjne. Na każdym z tych pól 
Powiat Hajnowski może pochwalić 
się osiągnięciami, czego dowodem 
jest miejsce w pierwszej 10.

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

Katarzyna Miszczuk

Powiat Hajnowski zajął IX miejsce 
w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin

W hajnowskim szpitalu wiele się 
dzieje – pozytywnego. Nie tak dawno 
informowaliśmy, że Powiat Hajnow-
ski znalazł się na czwartym miejscu 
rankingu Najzdrowsze powiaty wg 
Dziennika Gazety Prawnej. Na tym nie 
koniec dobrych informacji – wg. Fun-
dacji Rodzić po Ludzku Szpital w Haj-
nówce znajduje się w dziesiątce 
najlepszych szpitali położniczych 
w Polsce.

Szczegółowy raport, o którym 
informował Dziennik Gazeta Prawna 
to zbiór informacji na temat aktualnej 
sytuacji  w opiece. Raport zawiera 
również rekomendacje dla Minister-
stwa Zdrowia, szpitali oraz osób 
sprawujących opiekę. Wysokie miejsce 
w rankingach to nie jedyne osiągnięcie 
szpitala -  od kilku lat hajnowski SP 
ZOZ zajmuje miejsce w Złotej Setce 
najlepszych szpitali w Polsce – nie 
inaczej było w 2016r. 

Nowy sprzęt od WOŚP
Na tym nie koniec niespodzia-

nek- pod koniec kwietnia br. szpital 
w Hajnówce otrzymał sprzęt medyczny 
od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Dzięki Fundacji Oddział Pedia-
tryczny wyposażony został 20 łóżek 
dziecięcych i młodzieżowych wysokiej 
jakości wraz z materacami i szafkami 
przyłóżkowymi (8 łóżeczek dziecięcych 
i 12 młodzieżowych, w tym 3 sterowa-
ne elektronicznie). Hajnowski Oddział 
Pediatryczny otrzymał także lokalizator 
naczyń krwionośnych (wykorzystując 
kombinację światła podczerwonego 
oraz lasera lokalizator „pokazuje” 
położenie żył na skórze wybranego 
fragmentu ciała) oraz nowoczesny 
aparat EKG.  Otrzymany sprzęt uspraw-
ni pracę i znacząco wpłynie na poziom 
wykonywanych usług medycznych Od-
działu Pediatrycznego, za co personel 
oraz pacjenci są ogromnie wdzięczni 
Fundacji. 

Kalendarium inwestycji – SP 
ZOZ się rozwija

Ale  hajnowski SP ZOZ może 
poszczycić się także własnymi in-
westycjami. Do najważniejszych 
przedsięwzięć, mających miejsce na 

przestrzeni ostatnich trzech lat należą 
m.in.  otwarcie Medycznego Laborato-
rium Diagnostycznego (2014r. - obok 
nowych mebli, komputerów, zamraża-
rek, wirówek i lodówek laboratorium 
zostało wyposażone w najnowocze-
śniejszy, specjalistyczny sprzęt do wy-
krywania chorób przenoszonych przez 
kleszcze), otwarcie nowowyremonto-
wych oddziałów rehabilitacji i rehabi-
litacji neurologicznej (2014r.), remont 
Oddziału Wewnętrznego i Pododdziału 
Rehabilitacji Kardiologicznej (2015r.). 
A od 2016r. przy SP ZOZ funkcjonuje 
Dzienny Dom Opieki Medycznej – to 
drugi taki ośrodek w województwie 
podlaskim. Jest jednym z 54 podmio-
tów, które otrzymało dofinansowanie 
Ministerstwa Zdrowia. Najważniejszym 
zadaniem Domu jest  rehabilitacja 
lecznicza przeznaczona dla osób 
niesamodzielnych, zwłaszcza po 65 
r.ż. w celu przywrócenia sprawności 
i zdolności do funkcjonowania w środo-
wisku. Szeroki katalog usług, z których 
korzystają pacjenci: codziennej opieki 
lekarskiej, pielęgniarskiej, opiekuńczej, 
usług rehabilitacyjnych oraz innych 
wspomagających usług medycznych 
i edukacyjnych, wspiera podopiecz-
nych Domu w rehabilitacji zdrowotnej 
i społecznej. Obecnie trwają prace 
remontowe pomieszczeń, do niedaw-
na gospodarowanych przez Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (13 
stycznia 2017 r. RCKiK w Białymstoku 
otworzyło nowy budynek Terenowego 
Oddziału w Hajnówce przyp. red.) In-
westycja jest realizowana ze środków 
własnych szpitala, przewidziany termin 
zakończenia prac to jesień 2017r. Wy-
remontowane pomieszczenia zostaną 
zagospodarowane przez poradnie 
specjalistyczne: ginekologiczną, kario-
logiczną, ortopedyczną, chirurgiczną.

Dzięki intensywnej pracy, umie-
jętnemu pozyskiwaniu funduszy 
unijnych i wsparciu samorządów oraz 
innych darczyńców, hajnowski SP ZOZ 
sukcesywnie poszerza ofertę świad-
czonych usług medycznych.

Katarzyna Miszczuk, Iza Dudar

Szpital w Hajnówce w 10 najlepszych 
szpitali położniczych w Polsce

Jakie zwierzę nazywamy bu-
downiczym? Jaki to ssak, który lata 
i na co poluje? Gady i płazy - potra-
fisz je nazwać? Takie i inne pytania 
zadawaliśmy na IX pikniku eduka-
cyjnym Bioróżnorodność - poznaj by 
zachować. Białowieski Park Narodowy 
wraz ze Starostwem Powiatowym 
w Hajnówce po raz drugi uczestniczyli 
na wspólnym stoisku. Obchody Dnia 
Bioróżnorodności organizowane były 
przez Centrum Informacji i Edukacji 
Ekologicznej w Gdańsku, będącego 
częścią Pomorskiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych.

Piątkowe warsztaty, prowa-

dzone w Parku Kolibki w Gdyni, były 
skierowane głównie do grup zorgani-
zowanych szkolnych. Sobotni piknik 
w Parku im. Reagana w Gdańsku 
skierowany był do wszystkich zain-
teresowanych - m.in. mieszkańców 
Trójmiasta i turystów w różnym wie-
ku, a także rodzin z dziećmi.

Dziewiąta edycja przedsięwzię-
cia dedykowana jest królowej polskich 
rzek - Wiśle. Instytucje partnerujące 
w w/w wydarzeniu edukacyjnym to 
m.in. parki krajobrazowe, narodowe, 
nadleśnictwa, muzea, studenckie 
koła naukowe, Akwarium Gdyńskie, 
Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni.

Powiat Hajnowski na IX pikniku edukacyjnym 
Bioróżnorodność - poznaj by zachować

Odwiedzający mogli skorzystać 
z przygotowanych atrakcji, a także 
znaleźć miejsce na wypoczynek m.in. 
w regionie Puszczy Białowieskiej. Na-
sze stoisko edukacyjno-promocyjne 
wzbogacone było aktywnościami 
pokazującymi różnorodność biologicz-
ną Puszczy, a także osobliwościami 
dotyczącymi środowisk wodnych tego 
terenu. Uczestnicy proponowanych 
zajęć poznawali rzeki Puszczy Bia-
łowieskiej i związane z nimi organi-
zmy. Dzięki ciekawym łamigłówkom, 
rebusom i podchwytliwym zagadkom 
uczestnicy zaczerpnęli bogatej wiedzy 
o sieci połączeń między rzekami 
Puszczy a Wisłą.

Była to owocna i twórcza forma 
promocji regionu Puszczy Białowie-
skiej przygotowana dzięki wspól-
nemu zaangażowaniu i współpracy 
Starostwa Powiatowego w Hajnówce 
i Białowieskiego Parku Narodowego.

Były to dwa dni edukacyjnych 
i przyrodniczych wrażeń dla tych, 
którzy postanowili nas odwiedzić.

Wydział Promocji i Rozwoju
Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Scalenia gruntów w powiecie hajnowskim. 
Wyłożenie projektu klasyfikacji

zastrzeżenia do projektu klasyfikacji. 
Etap klasyfikacji jest niezbędny 

do przystąpienia do dalszych prac 
scaleniowych. 

Scalenia gruntów, które na-
jogólniej mówiąc, polegają na wy-
dzieleniu nowych działek, odgrywają 
istotną rolę w urządzaniu przestrzeni 
wiejskich, stymulując spełnianie 
przez te obszary swoich funkcji m.in. 
w sferze gospodarczej, społecznej 
czy środowiskowej.  Pomoc udzielana 
w ramach scalania gruntów służy bo-
wiem poprawie struktury obszarowej 
poszczególnych gospodarstw rolnych 
oraz gruntów leśnych. W wyniku 
zmniejszania liczby działek ewiden-
cyjnych uzyskuje się poprawę efek-
tywności gospodarowania poprzez 
zmniejszenie kosztów transportu 
oraz ułatwienie mechanizacji upraw 
polowych, jednocześnie zapewniając 
każdej z poscaleniowych działek 

ewidencyjnych dostęp do urządzeń 
infrastruktury technicznej. W ramach 
projektu scalenia przeprowadza się 
bowiem prace w zakresie zagospo-
darowania poscaleniowego terenu, 
uwzględniające wymogi środowiska 
naturalnego. Prace te obejmują 
w szczególności zapewnienie niezbęd-
nych dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych i leśnych, stanowiących wła-
sność gmin.

Uzyskane wsparcie w wysokości 
14 mln zł, które trafią do powiatu haj-
nowskiego to nie jedyne środki, które 
zostaną wydatkowane na scalenia 
w regionie. W ramach PROWu na lata 
2007– 2013 oraz krajowych środ-
ków publicznych Wydział Geodezji, 
Katastru i Nieruchomości Starostwa 
Powiatowego w Hajnówce realizował 
prace scaleniowe na obiekcie „Ol-
chówka” w gm. Narewka na kwotę 
ok. 2,7 mln zł. 

Katarzyna Miszczuk
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W ramach partnerstwa między 
Powiatem Hajnowskim i Urzędem 
Nordsee - Treene w Niemczech  oraz 
dzięki wsparciu finansowemu Staro-
stwa Powiatowego w Hajnówce  i Sto-
warzyszenia „Freunde für Hajnówka” 
z Niemiec, uczniowie Zespołu Szkół 
z DNJB  uczestniczyli w wyjeździe do 
zaprzyjaźnionego  regionu w Niem-
czech. 

Korzystając z gościnności   dy-
rekcji, nauczycieli, członków stowa-
rzyszenia oraz uczniów szkoły Her-
rendeichschule z Nordstrand polscy 
uczniowie wraz z opiekunami,  pania-
mi  Śnieżyną Plis oraz Anną Chom-
czuk spędzili niezapomniany tydzień 
w Nordstrand, w północnej Fryzji. Oto 
relacja uczniów:

Pierwszy dzień pięciodniowego 
wyjazdu spędziliśmy z przemiłymi 

rodzinami goszczącymi. Po zakwate-
rowaniu reszta dnia przeznaczona była 
na regenerację siły po podróży, jednak 
dzięki uprzejmości rodzin mieliśmy 
okazję odwiedzenia wielu ciekawych 
miejsc, przejechania praktycznie całego 
półwyspu Nordstrand. Dzień kolejny 
poświęciliśmy zajęciom szkolnym 
w bardzo przyjaznej szkole, Herrende-
ichschule i oglądaniu wystawy lokalne-
go Parku Narodowego. Interesującym 
elementem wtorkowego planu był 
również spacer w pobliżu nadmorskich 
wałów, z których słynie północna część 
Niemiec. Na trzeci dzień, oprócz zajęć 
szkolnych, zaplanowane było zwiedza-
nie siedziby powiatu Nordfriesland, 
uroczego miasta Husum. Wąskie uliczki 
i odmienna od polskiej architektura ro-
biły bardzo dobre wrażenie. We czwar-
tek mieliśmy okazję odwiedzić wyspę 

Hallig, na której mieszka niewiele 
ponad 20 osób. Niezwykle wietrzna po-
goda, typowa dla północnych Niemiec, 
nie przeszkodziła nam w podziwianiu 
przyrody. Czwartego dnia opuściliśmy 
na chwilę Niemcy i udaliśmy się do 
niewielkiego, duńskiego miasta Tønder. 
Pobyt w Danii pozwolił zaobserwo-
wać różnicę w miejskim krajobrazie 
miejscowości niemieckich i duńskich. 
Ciekawym punktem wycieczki był sklep, 
w którym przez cały rok sprzedawane 
są bożonarodzeniowe ozdoby :) Czwar-
tek zakończyliśmy wizytą w znanym 
oceanarium Multimar Wattforum, 
znajdującym się w niemieckim mieście 
Toenning. Wyjazd do Nordstrand został 
zwieńczony wspólnym ogniskiem, na 
którym obecni byli, poza młodzieżą 
z niemieckiej szkoły, nauczyciele 
i przedstawiciele lokalnych władz.

Uczniowie Zespołu Szkół z DNJB z wizytą w szkole partnerskiej w Nordstrand (Niemcy)

nabyte umiejętnościami w danym 
zawodzie. Z pewnością nowo na-
byte doświadczenia zaprocentują 
w dorosłym życiu uczestników stażu, 
a kwalifikacje nabyte poprzez praktyki 
w Niemczech. zwiększą konkuren-
cyjność stażystów, jako przyszłych 
pracowników na lokalnym, krajowym 
i europejskim rynku pracy.- mówi 
Dyrektor ZSZ w Hajnówce Eugenia 
Karwowska. 

Realizacja projektu „Staże za-
graniczne drogą do sukcesu” to nieje-
dyna inicjatywa szkoły, ukierunkowana 
na stworzenie uczniom możliwości 
wyjazdu za granicę. W przyszłym 
roku z szansy będą mogli skorzy-
stać uczniowie technikum żywienia 
i usług gastronomicznych, którzy 
wraz z nauczycielami wezmą udział 
w praktycznych szkoleniach w Hisz-
panii. W ramach programu InnoGastro 
również troje nauczycieli z ZSZ wraz 
z dziewięcioma innymi nauczycielami 
branży gastronomicznej z całego 
województwa podlaskiego w 2018 r. 
weźmie udział w pilotażowym szko-
leniu „Awangardowe kreacje kulinar-
ne- gastronomia, produkty i techniki”. 

Tymczasem jeszcze w tym 
roku, w trakcie wakacji grupa 32. 

uczniów będzie stawiać pierwsze 
kroki w swoim życiu zawodowym. 
Szkoła w ramach projektu „Kompe-
tentni zawodowcy”, skieruje swoich 
uczniów na płatne, ponadprogra-
mowe, płatne staże (150 godz.) do 
zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw 
z terenu województwa podlaskiego. 
Grupę docelową projektu stanowią 
uczniowie technikum o profilach 
wpisujących się  w inteligentne spe-
cjalizacje w województwie podlaskim: 
żywienie i usługi gastronomiczne, 
budownictwo, mechanika; a także 
o profilach: informatyk, ekonomi-
sta  oraz nauczyciele kształcenia 
zawodowego. Staże mają charakter 
wyjazdowy i stacjonarny, pierwsze 
z nich odbyły się w sierpniu 2016r. 
Kolejne  będą miały miejsce w okresie 
wakacyjnym – lipiec/sierpień 2017r. 
Rekrutacja  wśród uczniów została 
przeprowadzona w marcu 2017r. 
Pod uwagę wzięto m.in. średnią ocen 
oraz  frekwencję  – mówi dyrektor 
ZSZ w Hajnówce Eugenia Karwowska. 
Biorący udział w stażach uczniowie 
zyskają cenne doświadczenie zawo-
dowe, poznają rynek pracy a także 
będą mieli okazję nawiązać pierwsze 
kontakty z branży. A za swoją pracę 
otrzymają wynagrodzenie. 

Zespół Szkół Zawodowych wspiera uczniów w pierwszych krokach zawodowych. 
Realizacja projektów unijnych.

Projekt „Kompetentni zawo-
dowcy”, realizowany jest w okresie 
01.03. 2016r -31.10.2017r. W 2016r., 
zakończył się pierwszy etap realizacji 
projektu, wówczas w trakcie waka-
cji  uczniowie odbywali staż firmie 
Danwood w Bielsku Podlaskim (10 
uczniów o profilu kształcenia technik 
budownictwa), INTRATEL oraz MPO 
w Białystoku (8 uczniów o profilu 
kształcenia technik informatyk), w Ho-
telu KRESOWIAK w Siemiatyczach (5 
uczniów o profilu kształcenia technik 
żywienia), w przedsiębiorstwie Pro-

nar  (7 uczniów o profilu kształcenia 
technik mechanik) oraz w Urzędzie 
Miasta Hajnówka (2 uczennice o pro-
filu kształcenia technik ekonomista). 
II etap realizacji projektu  przypa-
dający na 2017r. będzie wyglądał 
identycznie: udział w praktykach 
wezmą uczniowie 3 i 2 klas w zawo-
dach technik budownictwa, technik 
informatyk, technik mechanik, technik 
żywienia i usług gastronomicznych, 
technik ekonomista - razem 32 
uczniów. Docelowo z możliwości 
płatnego stażu skorzysta łącznie 64 

uczniów. Działania w ramach projektu 
objęły także nauczycieli – w lutym br. 
odbyły się praktyki (łącznie 40 h) dla 
6 nauczycieli przedmiotów zawodo-
wych w przedsiębiorstwach na terenie 
miasta Hajnówka i firmie DANWOOD 
Bielsk Podlaski. 

Zespół Szkół Zawodowych od 
ponad 90 lat kształci rzemieślników 
i techników. Realizacja projektów 
unijnych oraz aktywna współpraca 
z przedsiębiorcami, wpisuje się 
nowoczesne metody kształcenia za-
wodowego, oparte na doświadczeniu 
i wiedzy. Atutem szkoły jest ciekawa 
oferta edukacyjna, odpowiadająca 
na potrzeby rynku pracy. Inwestycja 
w ucznia oraz nacisk na rozwój kadry 
nauczycielskiej z pewnością zaprocen-
tują – absolwentom szkoły, wyposa-
żonym w doświadczenie zawodowe 
i solidne wykształcenie, łatwiej będzie 
odnaleźć się na rynku pracy. 

Przypominamy o rekrutacji! 
Więcej na: http://www.zszhajnowka.
republika.pl/

Katarzyna Miszczuk
Redakcja składa dyrekcji oraz 

kadrze pedagogicznej serdeczne 
podziękowania za pomoc w przygo-
towaniu niniejszego tekstu!

Powiat Hajnowski z wizytą 
u zaprzyjaźnionych parterów 

– w kraju i zagranicą

hajnowskiego zwiedzili kompleks 
turystyczny Mazmeżotnes, zapoznali 
się z funkcjonowaniem przedszkola 
w Saulaines a także uczestniczyli 
w Święcie Regionu Rundale.   Pobyt na 
Łotwie zakończyła krótka wycieczka 
krajoznawcza do stolicy Rygi, podczas 
której młodzież mogła pospacerować 
malowniczymi uliczkami starego 
miasta oraz skosztować   łotewskich 
lodów.

W początku czerwca, w dniach: 
01-04.06.2017 r. kolejna delegacja 
z powiatu hajnowskiego wraz z grupą 
młodych piłkarzy „Orliki” z Narewki, 
gościła także w partnerskim regionie 
na Sądeccyźnie.  W skład delegacji 
wchodzili dyrektorzy szkół średnich 
w Hajnówce, Pani Barbara Wasiluk 
– członek Zarządu Powiatu Hajnow-
skiego oraz przedstawiciele jednostek 
powiatu hajnowskiego. Grupa młodych 
piłkarzy „Orliki” z Narewki pod opieką 
trenera Mirosława Krasnopolskiego, 
reprezentowała Powiat Hajnowski  
w Międzynarodowym Dziecięcym 

Turnieju Piłki Nożnej w Muszynie. 
Podczas pobytu członkowie delegacji 
odwiedzili kilka instytucji publicznych, 
w tym: szpital w Krynicy-Zdroju, 
Powiatowy Zakład Aktywności Za-
wodowej w Nawojowej, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju 
oraz Internat Międzyszkolny w Starym 
Sączu. Punktem kulminacyjnym wizyty 
było spotkanie w Starostwie Powiato-
wym w Nowym Sączu, podczas któ-
rego dyskutowano o przyszłej dalszej 
współpracy i nowych propozycjach 
wspólnych działań. Po rozmowach był 
także czas na zwiedzanie ciekawych 
zabytków i osobliwości przyrodniczych, 
z których słynie Ziemia Sądecka (ma-
lownicze miejscowości uzdrowiskowe 
Muszyna i Krynica Zdrój, klasztor 
i rynek w Starym Sączu, cerkiew 
w Powroźniku).

Więcej na temat współpracy 
Powiatu Hajnowskiego z parterami na 
stronie powiatu, w zakładce „Partnerzy 
powiatu”. 

Walentyna Pietroczuk,
Katarzyna Miszczuk
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Tegoroczny wyjazd do niemiec-
kiego Nordstrand w ramach uczniow-
skiej wymiany udał się świetnie. 
Wycieczka stworzyła możliwości 
szlifowania umiejętności językowych, 
pomogła w zdobyciu wiedzy o odle-
głej, północnej części Niemiec, była 
także szansą na integrację z niemiecką 

młodzieżą, z którą planujemy utrzymać 
kontakt również po wyjeździe. Mamy 
nadzieję, że współpraca szkół będzie 
rozwijać się w kolejnych latach i z nie-
cierpliwością czekamy na odwiedziny 
przez grupę z Niemiec :)                     

Jakub Klimiuk
Śnieżyna Plis


