
11 listopada to dla każdego obywatela 
dzień szczególny. Stajemy wówczas przed 
refleksją, zadając sobie pytanie: czym jest 
patriotyzm? Symbole, zachowania, słowa – na 
wiele sposobów możemy go wyrażać. Ważne 
jednak, by być świadomym jego wagi.  

Hajnowianie, jak co roku, wspólnie uczcili 
to wielkie narodowe święto w swojej „Małej 
Ojczyźnie” – Hajnówka. Biało-czerwone barwy 
zdobiły przestrzeń miejską. Uroczystości rozpo-
częły modlitwy w Intencji Ojczyzny w Soborze 
Świętej Trójcy oraz Kościele p.w. św. Cyryla 
i Metodego. Po zakończonej Mszy Świętej, 
punkt w południe, spod kościoła, w asyście 
Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej na-
stąpił uroczysty przemarsz mieszkańców ulicą 
3 Maja na skwer im. Dymitra Wasilewskiego. 

Asystowały im poczty sztandarowe funkcjo-
nariuszy Aresztu Śledczego i Straży Pożarnej. 
W kolumnie maszerowali także przedstawiciele 
władzy lokalnej, służb mundurowych (Policji, 
Straży Granicznej, Straży Pożarnej) itp. 

Tuż przy Pomniku „Ofiarom Wojen, 
Przemocy i Represji ,”91”” odbyły się główne 
uroczystości. Rozpoczął je wspólnie odśpiewany 
Hymn Państwowy przy muzycznym akompania-
mencie orkiestry. Gospodarz Miasta Jerzy Sirak 
przywitał licznie przybyłych gości, wyrażając 
wielką radość z tego powodu. Podkreślił także 
duży udział młodego pokolenia, pielęgnującego 
wartości patriotyczne i które pełni znaczącą 
rolę w przyszłości narodu polskiego, w tym 

naszego miasta. Burmistrz odczytał list oko-
licznościowy Ministra Sprawa Wewnętrznych 
i Administracji Jarosława Zielińskiego, a także 
przekazał życzenia od Krzysztofa Jurgiela Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W swoim przemó-
wieniu odniósł się do historycznych wydarzeń 
sprzed 99 lat, uwypuklając postać Ignacego 
Paderewskiego. Przybliżył znaczenie wartości 
wolności, szacunku do państwa w systemie 
demokratycznym. Wyraził nadzieję, iż za rok, 
w setną rocznicę Odzyskania Niepodległości, 
będziemy mogli w jeszcze większym gronie 
świętować tak wzniosły jubileusz. 

Patriotycznego muzycznego akcentu 
nadał krótki koncert w wykonaniu orkiestry 
dętej. Wysłuchaliśmy szczególnych dla tego 
dnia pieśni tj. „Legiony” czy „Rota”. 

Następnie nastąpiło symboliczne złożenie 
kwiatów przy pomniku przez wyznaczone dele-
gacje. W imieniu samorządu miasta Hajnówka 
wieńce złożyli: Jerzy Sirak Burmistrz Miasta 
Hajnówka, Andrzej Skiepko Z-ca Burmistrza 
Miasta Hajnówka oraz Jerzy Ostapczuk Prze-
wodniczący Rady Miasta Hajnówka. Powiat 
Hajnowski reprezentowali Mirosław Romaniuk 
Starosta Hajnowski, Jadwiga Dąbrowska 
Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego; Gminę 
Wiejską Hajnówka Lucyna Smoktunowicz Wójt 
Gminy Hajnówka, Jarosław Kot Przewodniczący 
Rady Gminy Hajnówka. W sumie swój hołd 
złożyło ok. 40 delegacji z terenu miasta: służb  
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Obchody 99. Rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości w Hajnówce

Cd. str. 2

Ponad 16 mln zł w 2018r. wyda haj-
nowski SP ZOZ na inwestycje. Placówce 
udało się skutecznie pozyskać fundusze 
unijne.

Hajnowski SP ZOZ kończy rok z kolejnymi 
sukcesami – podpisane zostały umowy na 
realizację dwóch modernizacyjnych projektów. 
Pierwszy „Przebudowa i doposażenie SOR 
w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia 
najwyższej jakości opieki zdrowotnej” - zakła-
da  przebudowę i doposażanie w nowoczesny 

sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ra-
chunkowego z Izbą Przyjęć. Inwestycja zostanie 
zrealizowana w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 
9.1. Infrastruktura ratownictwo medyczne, 
organizowanego przez Ministra Zdrowia. 
Wartość przedsięwzięcia to ponad 6,5 mln zł. 
Prace modernizacyjne rozpoczną się w lutym.

Kolejny projekt dotyczy poprawy efek-
tywności i dostępności do usług medycznych 
świadczonych w oparciu o pion zabiegowy 
i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
W ramach tego przedsięwzięcia mają zostać 

Inwestycje w hajnowskim szpitalu
przebudowane oraz doposażone w sprzęt 
medyczny sale na Oddziale Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego. 
Całkowita wartości inwestycji to ponad 9,7 mln 
zł, szpital otrzymał dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego. Główną grupę docelową 
projektu stanowią dorośli mieszkańcy powiatu 
hajnowskiego, w szczególności pacjenci leczeni 
w zakresie chorób układu kostno-stawowo-
-mięśniowego, chorób nowotworowych, chorób 

układu krążenia i oddechowego. Inwestycja 
jest tym bardziej potrzebna, gdyż szpital 
w Hajnówce jest jedną z jednostek, któ-
re wykonują największą liczbę operacji 
przypadających na jeden stół operacyjny. 
Początek realizacji projektu przypada na kwie-
cień przyszłego roku.  Aby poinformować o tej 
inwestycji w piątek, 17 listopada w Szpitalu 
Powiatowym w Hajnówce z dziennikarzami 
spotkali się: Jerzy Leszczyński, Marszałek 
Województwa Podlaskiego; Bogdan Dyjuk, 
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego; 

Cd. str. 4



Gazeta Hajnowska2 

23 listopada Burmistrz Miasta 
Hajnówka Jerzy Sirak podpisał list 
intencyjny w sprawie wybudowania 
30 mieszkań w ramach rządowego 
programu Mieszkanie plus. Stronę 
rządową reprezentowali Bohdan 
Paszkowski  Wojewoda Podlaski, 
wiceminister infrastruktury i budow-
nictwa, a także pełnomocnik rządu 
ds. budowy mieszkań w zakresie 
Krajowego Zasobu Nieruchomości 
Tomasz Żuchowski oraz pełnomocnik 
ds. organizacji KZN Tomasz Tomala. 
Hajnówka jest drugim miastem 
w województwie Podlaskim, po 
Łomży, w którym podpisano tego 
typu list intencyjny.

W celu realizacji przedsię-
wzięcia (budowy mieszkań) ma 
zostać powołania spółka celowa. 
List określa także zasady finanso-
wania, kryteria naboru potencjalnych 
mieszkańców.

Inwestycja w Hajnówce w ramach programu Mieszkanie Plus
Planowanym miejscem do 

budowy mieszkań, wskazanym przez 
Burmistrza Miasta jest teren przy 
hajnowskim szpitalu ok. 30-arowa 
działka należąca do miasta Hajnów-
ka. Zdaniem Jerzego Siraka w mie-
ście żyje wiele osób, które borykają 
się z problemami mieszkaniowym, 
wynikającymi z niespełnienia kryte-
riów dotyczących przyznania miesz-
kania komunalnego, a tym bardziej 
zakupu własnego. Sukces projektu 
po części mógłby rozwiązać obecną 
sytuację w tej kwestii. 

Jak mówi Tomasz Żuchowski, 
mają to być mieszkania z całą po-
trzebną i wymaganą infrastrukturą, 
parkingami, przedszkolami, żłobka-
mi, szkołami w sąsiedztwie, dobrą 
komunikacją. 

Program Mieszkanie Plus skie-
rowany jest do osób fizycznych, 
których nie stać na zakup własnego 

Obchody 99. Rocznicy Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości w Hajnówce

mundurowych, Nadleśnictwa Haj-
nówka, przedszkoli i szkół (w tym 
również drużyn harcerskich), insty-
tucji publicznych. 

Świąteczny dzień podsumował 
popołudniowy koncert z okazji Święta 
Niepodległości w Hajnowskim Domu 
Kultury. Repertuar w patriotycznym 
duchu w wersji tanecznej przedstawił 
ZTL „Przepiórka”, zaś wokalistki ze 
Studia Piosenki Estradowej zaśpie-
wały utwory w klimacie narodowym. 
Mogliśmy także wysłuchać koncertu 

Cd. ze str. 1 fortepianowego w wykonaniu Małgo-
rzaty Marczak. 

W roku 2018 staniemy przed 
obliczem obchodów 100. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości. Będzie 
on zarazem rokiem podsumowań 
w funkcjonowaniu „małych de-
mokracji”. Warto wówczas, w tych 
okolicznościach, zastanowić się nad 
wypełnianiem w codziennym życiu 
wartości, zasad demokratycznych 
w imię dobra wspólnego.

Emilia Korolczuk

16 listopada 2017 r. po raz XIII., 
z błogosławieństwa Jego Eminencji 
Wielce Błogosławionego Sawy 
Prawosławnego Metropolity 
Warszawskiego i Całej Polski, 
w ramach Spotkań z poezją i prozą 
w języku mniejszości narodowych 
„Poezja  Źródeł”, w Hajnowskim Domu 
Kultury odbył się Konkurs Recytator-
ski Prawosławnej Poezji Religijnej.

 Konkurs Poezji religijnej 
mógł odbyć się dzięki wsparciu 
finansowemu Urzędu Miasta  
w Hajnówce w ramach wyko-
nania zadania publicznego do-
tyczącego Wspierania inicjatyw 
kulturalnych mniejszości narodo-
wych oraz ofiarności sponsorów, 
którym serdecznie dziękujemy.

 Konkurs został zorganizowany 
przez doradcę metodycznego  dr Lillę 
Busłowską przy współpracy z para-
fią p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce,  
Bractwem Młodzieży Prawosławnej 
przy tej  parafii oraz Hajnowskim 
Domem Kultury.

W tym roku po raz drugi w hi-
storii edycji konkursu uczestniczyli 
wyjątkowi goście - uczniowie ze 
szkół parafialnych działających 
przy parafiach na Białorusi. Byli to 
uczniowie szkół parafialnych działa-
jących przy parafii p.w. śww. Cyryla 
i Metodego oraz parafii p.w. Zwiasto-
wania Przenajświętszej Bogurodzicy 
w Wołkowysku, parafii św. Jerzego 
w Krasnosielskij, parafii Wszystkich 
Świętych Ziemi Białoruskiej w Grod-
nie, parafii św. Eliasza w Mostach 
(Białoruś). Duchowym opiekunem 
grupy uczniów i ich nauczycieli 
oraz dyrektorów szkół parafialnych 
był ks. Aleksandr Yuzwa, dziekan 

Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej
okręgu Wołkowyckiego, proboszcz 
parafii p.w. śww. Cyryla i Metodego 
w Wołkowysku.  Towarzyszyli mu 
wraz z uczniami  ks. prot. Władimir 
Mozgow - proboszcz parafii prawo-
sławnej p.w. Św. Eliasza w Mostach 
oraz ks. Witalij Worobiej - proboszcz 
parafii p.w Św. Jerzego w Krasnosiel-
skij. Przybycie znamienitych gości 
ubogaciło wspólny czas konkurso-

wego dnia możliwością wymiany 
doświadczeń i integracji.

Uczestnicy konkursu mogli 
podziwiać zorganizowaną przez ks. 
Marka Jurczuka wystawę pokon-
kursową Konkursu Fotograficznego 
p.t. „Wnętrze świątyni na wakacyjnej 
fotografii.” 

W tym roku do Konkursu Recy-
tatorskiego Prawosławnej Poezji Re-
ligijnej przystąpiło 150 uczniów szkół 
powiatu hajnowskiego, (z Hajnówki, 
Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, 
Narewki, Kleszczel, Nowokorninia, 
Dubin, Narwi, Czyż,) z Warszawy 
oraz z Białorusi. Przesłuchania 
konkursowe przebiegały w 6 kate-

goriach: przedszkoli, klas: I-III i klas 
IV-VII szkół podstawowych, szkół 
specjalnych, szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Jury pod 
przewodnictwem ks. mitrata mgr. 
Michała Niegierewicza w każdej 
kategorii przyznało poszczególne 
miejsca oraz wyróżnienia. 

Uczniowie recytowali wiersze 
w języku cerkiewnosłowiańskim, 

rosyjskim, białoruskim, łemkowskim, 
ukraińskim i polskim. Piękne recyta-
cje poruszały słuchaczy, którzy nie 
tylko mogli  poznać  nowych poetów 
i ich twórczość, ale także  przy ikonie 
i blasku świec  wspólnie  przeżywać 
piękno, jakie ukazuje prawosławna 
poezja. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Uczestnicy wspaniale przygo-
towali się do konkursu, pod opieką 
swych nauczycieli, rodziców, dziad-
ków. Wszystkim, tym, którzy wspie-
rali uczniów w ich pracy serdecznie 
gratulujemy i dziękujemy. 

ks. Andrzej Busłowski                                     

mieszkania. Prowadzony jest  przez 
dwie odrębne instytucje: Bank Go-
spodarstwa Krajowego Nieruchomo-
ści. Opiera się on przede wszystkim 
o tanie budownictwo społeczne 
oraz spółdzielcze. System wsparcia 
opiera się na tanim wynajmie. Wy-
sokość czynszu w ramach programu 
Mieszkanie Plus będzie ustalana co 
roku na podstawie rozporządzenia 
ministerialnego. Wysokość czynszu 
wyniesie od kilku do kilkunastu zło-
tych za metr kwadratowy. W przy-
padku, gdy beneficjent zdecyduje 
się na dojście do własności, będzie 
zobowiązany do płacenia 20% wyż-
szego czynszu. Dzięki czemu po 25, 
30 latach stanie się właścicielem 
lokalu.

Na podstawie: www.portalsa-
morzadowy.pl, www.mieszkanieplus.
org.pl

Emilia Korolczuk

Wiosną 2017r. na 38 Prze-
glądzie Piosenki Aktorskiej we Wro-
cławiu Jury PPA spośród blisko stu 
startujących do Przeglądu aktorów, 
wokalistów, studentów i  absolwen-
tów wyższych szkół teatralnych 
i muzycznych z Polski i z zagranicy, 
po kilku etapach przesłuchań wy-
brało 7 finalistów. Wśród nich zna-
lazła się hajnowianka Julita Waw-
reszuk, która otrzymała Nagrodę 
Niemiecko-Polskiego Towarzystwa 
Kulturalnego „Polonica” wraz z za-
proszeniem do udziału w Festiwalu 
Rock & Chanson w Kolonii.

Udział w Festiwalu w Kolonii, 
17-18 listopada 2017r., przyniósł 

Hajnowianka - Julita Wawreszuk 
laureatką 25. Rock&Chanson Festival 
,,Kolonia-Wrocław-Paryż” w Kolonii

hajnowiance kolejny 
sukces. Przy akom-
paniamencie forte-
pianowym Krzysztofa 
Kulikowskiego-peda-
goga Studium Wokal-
no-Aktorskiego, w któ-
rym Julita kształci się 
obecnie, wyśpiewała II 
miejsce.
Zapraszamy do prze-
czytania i obejrzenia 
relacji z Festiwalu 
w Kolonii na stronach 
internetowych:

Niemiecko-Polskie Towarzystwo 
Kulturalne ,,Polonica” e.V.
https://evpolonica.jimdo.com/news/ 
Radio WDR
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/
programm/sendungen/radio-po-
-polsku/kultura/rock-chansons-fe-
stival-100.html 
Konsulat Generalny RP w Kolonii
http://www.kolonia.msz.gov.pl/pl/
aktualnosci/25__edycja_festiwa-
lu_rock_chanson__kolonia_wroc-
law_paryz_?channel=www 

Miłośnicy Festiwalu Rock&Chanson 
,,Kolonia-Wrocław-Paryż” w Kolonii 

Stand up, czyli w zasadzie 
jeden człowiek- który wchodzi na 
scenę z mikrofonem i ma jedno, za 
to szalenie trudne zadanie- musi 
rozbawić do łez ludzi, którzy przy-
szli na jego występ. I to się udało 
w pewien piątkowy wieczór. To była 
nowa propozycja Muzeum i Ośrodka 
Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Wy-
darzenie miało miejsce 3 listopada 
2017 r. na sympatycznej „Scenie 

STAND UP w Muzeum
w Mozaikarni”-  historycznym i waż-
nym dla Hajnówki miejscu- dawnej 
hali gdzie wykonywano w latach 
60-tych mozaikę - dziś miejscu 
z alternatywnymi wydarzeniami 
kulturalnymi. 

Publiczność dopisała, ilość 
przybyłych widzów zaskoczyła orga-
nizatorów oraz stand-up-erów. A na 
scenie wystąpiła znakomita grupa 
komików z grupy „Śledź stand-up” 

z Białegostoku. Jako pierwszy za-
prezentował się Łukasz Kozłowski, 
który rozbawił publiczność opowie-
ściami o klientach sklepów wielko-
powierzchniowych. Po nim wystąpiła 
Paulina Potocka, która nie szokuje, 
nie budzi kontrowersji, jest raczej 
statyczna, zaś swoje występy buduje 
przede wszystkim na abstrakcyjnym 
poczuciu humoru. Paulina otrzymała 
wiele wyróżnień na festiwalach 

komediowych. Fragmenty jej pro-
gramu można było usłyszeć min. 
w Radiowej Trójce, występowała 
w takich telewizjach jak TVP Roz-
rywka, TVP2 oraz Comedy Central 
Polska. Jako trzeci zaprezentował się 
Mieszko Minkiewicz z porywającym 
programem o życiu małżeńskim.  

więcej na www.hajnowka.pl
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W trosce o szeroko rozumia-
ny rozwój regionu we wszystkich 
dziedzinach życia i bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, samorząd 
powiatu hajnowskiego inicjuje 
działania   budowy i przebudo-
wy dróg powiatowych, wspiera 
działania samorządów gminnych 
w tym zakresie jak też zabiega 
o wsparcie z zewnątrz. 

W 2017 roku Powiat Hajnowski 
zrealizował 5 inwestycji na drogach 
powiatowych na łączną kwotę prawie 
3 mln złotych.   Na podstawie poro-
zumienia z Lasami Państwowymi, 
przy wparciu poszczególnych gmin, 
dokonano przebudowy dróg powia-
towych: Nr 1666 B Witowo – Długi 
Bród, Nr 1668 B Starzyna – Górny 
Gród i Nr 1747 B ul. Boćkowska 
w Kleszczelach. W ramach przebudo-
wy dokonano kompleksowej moderni-
zacji stanu dróg. Prace na odcinkach 
Witowo – Długi Bród, Starzyna - Gór-
ny Gród polegały na przebudowie 
metodą trzykrotnego powierzchnio-
wego utrwalenia, ponadto dokonano 
przebudowy poboczy i zjazdów wraz 
z przepustami oraz przepustów pod 
koroną drogi. Inwestycja przebudowy 
drogi powiatowej Nr 1747B ul. Boć-
kowskiej w Kleszczelach obejmowała 
natomiast wykonanie nawierzchni 
z betonu asfaltowego o długości 579 

Prace na drogach powiatowych w 2017r. 
m, poboczy o nawierzchni żwirowej, 
przepustu pod koroną drogi oraz 
zjazdów i chodników z brukowej kost-
ki betonowej. Łączny koszt wszyst-
kich inwestycji to blisko 2,5 mln zł, 
z czego dotacja z funduszu leśnego 
zamyka się w kwocie 1,4 mln zł, zaś 
wkład własny samorządu powiatu 
hajnowskiego to ponad pół miliona 
złotych. Pozostałe środki finansowe 
zostały przekazane przez samorzą-
dy gminne, tj. Kleszczele i Dubicze 
Cerkiewne. Prace związane z prze-
budową trzech dróg zakończyły się w   
listopadzie 2017r.   W listopadzie br. 
zakończona została także inwestycja 
polegającej na przebudowie odwod-
nienia drogi powiatowej nr 1779B.   
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane 
w porozumieniu z gminą Czeremcha, 
wartość inwestycji to 305 188 tyś. zł, 
z czego dotacja z budżetu powiatu 
wynosi 144  621 tys. zł.

W 2017r. zrealizowano także 
przebudowę drogi powiatowej nr 
1614B na odcinku Leniewo – Pod-
rzeczany o długości 649 m metodą 
trzykrotnego powierzchniowego 
utrwalenia. Inwestycja została cał-
kowicie sfinansowana z budżetu po-
wiatu hajnowskiego, łączny koszt to  
ponad 85  tys. zł.   Powiatu Hajnowski 
ma też swój wkład w inwestycji pole-
gającej na przebudowie 3 przepustów 

na odcinku drogi Nr 1620 B w Ku-
raszewie. W porozumieniu z gminą 
Czyże, wydatkowano na ten cel 63  
787 tys., z czego 25 tys. pochodzi ze 
środków budżetu powiatu.

Powiat Hajnowski wniósł także 
wkład w inwestycjach moderniza-
cyjnych na drogach powiatowych   
do wsi Przybudki. W porozumieniu 
z gminą Narew,   na odcinku Przybud-
ki – Grodzisko wykonano podbudowę 
z kruszywa łamanego i naturalnego 
na drodze powiatowej Nr 1625B do 
wsi Przybudki.  

W 2017 roku, przy wsparciu 
Gminy Białowieża, zakończono 
opracowywanie dokumentacji pro-
jektowej na „Rozbudowę ulicy Olgi 
Gabiec (obecnie ulica Pałacowa) 
w Białowieży – droga powiatowa nr 
1649B”. Ogółem powiat hajnowski 
przeznaczył na ten cel  28 tys. zł, 
zaś całkowita wartość inwestycji   to 
ponad 56  tys. zł. Tegoroczny plan 
inwestycyjny zamyka wszczęcie pro-
cedury mającej na celu przebudowę 
drogi powiatowej nr 2323B ul. Górna 
i Wrzosowa w Hajnówce.   W tym 
celu podpisana została umowa na 
wykonanie dokumentacji projektowej, 
termin realizacji przypada w   lipiec 
2018r., wartość inwestycji to blisko 
190 tyś zł. Przedsięwzięcie jest 
realizowane ze środków Powiatu Haj-

nowskiego i Urzędu Miasta Hajnówka.
Powiat Hajnowski wspiera tak-

że inwestycje drogowe realizowane 
przez samorządy gminne. W tym roku 
na ten cel z budżetu powiatu wydat-
kowano blisko 1,1 mln zł: tym samym 
powiat ma swój wkład w przebudowie 
drogi gminnej Zatrościniec – Podtro-
ściniec -etap II w Orzeszkowie, prze-
budowie dróg gminnych w Narewce 
oraz ulic Nowowarszawskiej i część ul. 
Mazury w mieście Hajnówka.

Reasumując, z budżetu powiatu 
tylko w 2017r.   na realizację na 
inwestycji na drogach powiatowych 
i gminnych wydatkowano ponad 2 
mln zł.

Poza przedsięwzięciami o cha-
rakterze inwestycyjnym, samorząd 
realizuje zadania w zakresie bieżą-
cego utrzymania dróg powiatowych. 
Jednostką budżetową powołaną 
w tym celu jest Zarząd Dróg Powia-
towych w Hajnówce.   Działania ZDP 
skupiają się na utrzymaniu dróg 
powiatowych w należytym stanie 
technicznym, zapewniającym bez-
pieczny przejazd. W tym celu ZDP 
przeprowadza kontrolę stanu dróg 
i mostów oraz wykonuje szereg 
prac interwencyjnych na drogach 
powiatowych.

W celu podniesienia stan-
dardu usług świadczonych przez 

Zarząd Dróg Powiatowych, w miarę 
możliwości finansowych z budżetu 
powiatu wydatkowane są środki 
na zakup niezbędnego sprzętu. 
W 2015r. na potrzeby Zarządu Dróg 
Powiatowych został zakupiony cią-
gnik wraz z osprzętem. W zeszłym 
roku udało się nieodpłatnie pozy-
skać dziewięcioosobowy samochód 
do przewozu pracowników. Z kolei 
w 2017r., w listopadzie do Zarządu 
Dróg Powiatowych trafi piaskarka ze 
stali kwasoodpornej. Koszt inwestycji 
to ponad 92 tyś. zł.   Reasumując, 
w przeciągu ostatnich czterech lat, 
Zarząd Dróg Powiatowych zostanie 
wyposażony w sprzęt o łącznej war-
tości 342 tyś. zł.

Powiat Hajnowski sprawuje 
nadzór nad 83 drogami o statusie 
powiatowych. To ponad 497, 605 
km dróg. Sieć dróg powiatowych,   
stanowiących uzupełnienie regio-
nalnej i krajowej sieci dróg, wpływa 
decydująco na spójność przestrzenną 
i rozwój regionu – bo drogi powiato-
we łączą siedziby powiatów z gmi-
nami, stanowią podstawową obsługę 
komunikacyjną w codziennym funk-
cjonowaniu człowieka. O wszelkich 
innych inwestycjach realizowalnych 
na drogach powiatowych będziemy 
systematycznie informować.

Katarzyna Miszczuk

W dniu 17 listopada br. na 
zaproszenie Starosty Hajnowskiego 
w Powiecie Hajnowskim gościł Mar-
szałek Województwa Podlaskiego 
Jerzy Leszczyński. Tematem spotka-
nia był rozwój Powiatu Hajnowskiego 
w oparciu o wykorzystanie funduszy 
unijnych i krajowych.

Marszałek poinformował ze-
branych o inwestycjach samorządu 
Województwa Podlaskiego w powie-
cie hajnowskim, jakie są lub będą 
realizowane w najbliższej przyszłości. 
Marszałek poinformował o rozpoczę-
ciu pierwszego etapu modernizacji 
drogi wojewódzkiej Nowosady – 
Zabłudów. Także kolejna inwestycja 
– przebudowa drogi wojewódzkiej nr 
687 Juszkowy Gród – Zwodzieckie, 
jako ta ujęta w Planie Transporto-
wym, także zostanie zrealizowana. 
Marszałek poinformował także o po-
stępie realizacji remontów dróg wo-
jewódzkich biegnących przez powiat 
hajnowski, a także o zaplanowanych 
inwestycjach kolejowych w powiecie 
hajnowskim– te mają obejmować 
odcinki: granica państwa – Siemia-
nówka – Chryzanów z kompleksem 
szerokich torów oraz  Lewki – Haj-

Wizyta Marszałka Województwa 
Podlaskiego w Powiecie Hajnowskim

nówka. Prace remontowe już trwają 
natomiast na odcinku Białystok – 
Czeremcha.

W ramach podsumowania 
Marszałek przypomniał, iż w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego na dzień dzisiejszy  do powiatu 
hajnowskiego trafiło blisko 129 mln 

zł. Marszałek podkreślił, iż siła go-
spodarcza regionu tkwi w rozwoju 
infrastruktury kolejowej i drogowej ze 
względu na przygraniczne położenie 
powiatu, funkcjonowanie nowocze-
snych przejść granicznych – w Połow-
cach i fitosanitarnego w Siemianówce, 
co stwarza możliwość kontaktów 
handlowych ze Wschodem. Zaznaczył, 
iż wykonanie zaplanowanych inwesty-
cji wpisuje się w realizację Programu 
dla regionu Puszczy Białowieskiej, 
podkreślił jednocześnie potrzebę 
koncentracji środków krajowych 
w ramach Kontraktu Terytorialnego, 
zawartym pomiędzy Samorządem 
Województwa Podlaskiego a rzą-
dem RP, a także w ramach rządowej 
„Strategii na rzecz odpowiedzialnego 
rozwoju”. Więcej o wizycie na stronie 
www.powiat.hajnowka.pl       

Katarzyna Miszczuk

Podczas obrad XXVII sesji Rady 
Powiatu Hajnowskiego w dniu 7 
grudnia br. Rada Powiatu Hajnow-
skiego dyskutowała nad projektem 
budżetu powiatu hajnowskiego. Po 
wysłuchaniu sprawozdania Starosty 
Hajnowskiego i debacie, Rada jedno-
głośnie przyjęła projekt budżetu 
w niezmiennej formie zapropono-
wanej przez Zarząd.   

Pragnę gorąco podziękować 
wszystkim Radnym za zaufanie, 
czego efektem jest przyjęcie projektu 
budżetu powiatu na 2018 rok.  To 
budżet bezpieczny dla przyszłości 
powiatu. – mówi Starosta Hajnowski 
Mirosław Romaniuk. - Wydatki bu-
dżetu powiatu to przede wszystkim 
wydatki na oświatę i wychowanie 
oraz edukację i opiekę wychowawczą, 
stanowią 27% ogółu wydatków. Nie-
doszacowanie wydatków w oświacie 
wynosi ok. 2 mln zł, kwota ta wynika 
z niskiej subwencji oświatowej. Pozo-
stałe zadania z zakresu polityki spo-
łecznej stanowią  21 % ogółu wydat-
ków. Transport i łączność  stanowi ok. 
18% ogółu wydatków, w tym zadania 
inwestycyjne na drogach w granicach 
powiatu na kwotę 6 111 000,00 mln 
zł. Projekt budżetu, który opracowa-
liśmy jest kolejnym, bardzo oszczęd-
nym budżetem, który nie zaspokaja 
naszych potrzeb jak i oczekiwań 
samorządów gminnych. Na łamach 
Gazety, chciałbym wyjaśnić, dlaczego 
mamy tak ciężką sytuację finansową. 
Przedstawię to w formie wykresowej 
i tabelarycznej. Analiza sytuacji finan-
sowej powiatu dotyczy okresu 2004-
2017.  Wynika z niej, że do 2014r. 
mieliśmy tendencję wzrostową, jeśli 
chodzi o zadłużenie powiatu. Rok 
2013 był najtrudniejszy dla powiatu 
hajnowskiego, samorząd stał przed 

Rada Powiatu Hajnowskiego przyjęła budżet
widmem budżetu naprawczego oraz 
braku możliwości uchwalenia budżetu 
powiatu hajnowskiego na kolejny rok. 
Był to wynik zbyt dużego  zadłużenia 
powiatu, które nie pozwalało zaciągać 
kolejnych zobowiązań wobec banku. 
Żeby móc  uchwalić budżet, dokonano 
zamiany kredytu w wysokości 9,5 mln 
zł na obligacje. W nowej kadencji, 
obejmującej początkiem schyłek roku 
2014, sytuacja zaczyna się zmieniać.  
Systematycznie spłacane są raty 
zadłużenia, przez ostatnie trzy lata 
nie został zaciągnięty kolejny kredyt. 
To pierwsza kadencja Rady Powiatu, 
w trakcie której nie został zaciągnięty 
żaden kredyt. W kolejnych latach 
poziom zadłużenia systematycznie 
spada.  Jeszcze w grudniu 2014 r., 
czyli wraz z początkiem kadencji, 
udało nam się spłacić 200 000 tys. 
zł i poprawić wskaźniki tak, by budżet 
na 2015r. łatwiej było wykonać.  
W roku 2015 spłaciliśmy 790 033 
zł zadłużenia, w 2016 - 1 187 830 
zł, a do końca 2017r. – uda nam się 
spłacić kolejne 1 673 688  zł. Dzięki 
systematycznej spłacie zadłużenia, 
poziom długu powiatu spadł do 
14,5 mln zł na koniec bieżącego 
roku. Tym samym osiągnęliśmy stan 
zadłużenia z roku 2009, spłaciliśmy 
więc zadłużenie poprzedniej kadencji. 
W budżecie na 2018 rok progno-
zujemy zejście stanu zadłużenia 
poniżej 14 mln zł. Dzięki gospodarnej 
i oszczędnej polityce finansowej od 
początku kadencji udało nam się 
spłacić 3 851 551 zł zadłużenia. 
Chciałbym Państwu zobrazować, 
co samorząd powiatowy mógłby 
zrobić za kwotę, którą udało nam się 
spłacić w ciągu 3 lat. Moglibyśmy 
dokończyć modernizację ul. Targowej, 
ul. Dolną, Wrzosową i Górną w Haj-

nówce, zakładając dotychczasowe 
współfinansowanie przez samorząd 
miejski i Wojewodę Podlaskiego. Inny 
przykład podam -  za te pieniądze 
moglibyśmy wyremontować ponad 50 
km dróg żwirowych, które czekają na 
remont. Za te pieniądze moglibyśmy 
np. na 150 km naszych dróg najbar-
dziej zniszczonych, zrobić kapitalny 
remont poprzez nałożenie nakładki 
bitumicznej. Tych pieniędzy starczy-
łoby w zupełności na przebudowę ul. 
Pałacowej w Białowieży. Mówię o tym, 
żeby jasno zaznaczyć, że jako Rada 
nie mamy złej woli, w sytuacji, gdy 
nie możemy wspomóc samorządów. 
Mimo trudnej sytuacji finansowej, 
staramy się wygospodarować środki 
na inwestycje. Dla porównania - 
w ciągu czterech poprzednich kadencji 
powiat uzyskał wydatki w kwocie 
59 599 000 zł. W ostatniej kadencji, 
w ciągu ostatnich trzech lat, te wydat-
ki wyniosły 19 413 000 -  stanowi to 
jak widać 32% wydatków w stosunku 
do poprzednich kadencji, które udało 
się zgromadzić w ciągu poprzednich 
16 lat. W poprzednich kadencjach, 
prawie wszystkie inwestycje, które 
były prowadzone, pochodziły z kre-
dytów. W ostatnich trzech latach, 
uogólniając, rokrocznie udawało nam 
się wygospodarować ok. 3 mln zł na 
inwestycje, bez konieczności zacią-
gania kredytów.  Jestem wdzięczny 
Radnym za zrozumienie i poparcie.  
Przed nami jeszcze wiele finansowych 
wyzwań, mam nadzieję, że wspólnym 
wysiłkiem osiągniemy założone cele 
– mówi Starosta Mirosław Romaniuk. 

Materiały informacyjne w po-
staci tabel i wykresów dotyczące fi-
nansów Powiatu Hajnowskiego znaj-
dują się na stronie www.powiat.
hajnowka.pl 
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Jeśli interesuje Cie pracą w  otwartym na nowe rozwiązania zespole, stabilne warunki zatrudnienia i atrakcyjne 
wynagrodzenie, zgłoś się do nas. 

Od kandydatów na stanowiska specjalistyczne oczekujemy wyższego wykształcenia technicznego, umiejętności nawiązywania kontaktów i pracy w zespole,  
niejednokrotnie pod presją czasu oraz zdolności negocjacji.

Spółka Pronar w Narwi, �rma z   trzydziestoletnim doświadczeniem,  lider w produkcji maszyn rolniczych i 
komunalnych,  zatrudni w swoich fabrykach w Hajnówce,  Narewce  i  Narwi  kreatywne  osoby  na stanowi-
skach: specjalistów ds. serwisu oraz  handlu, specjalistów ds. handlu sprzętem komunalnym, z dobrą znajomo-
ścią języka angielskiego  oraz specjalistów ds. reklamacji ze znajomością języka rosyjskiego oraz ze znajomo-
ścią języka niemieckiego. 
Zatrudnienie proponujemy również spawaczom, montażystom,  lakiernikom,  ślusarzom,  mistrzom produkcji, 
technologom, frezerom i  tokarzom.

Jeśli spełniasz te warunki, to nie przegap takiej okazji i już dzisiaj wyślij swoje CV na adres kadry@pronar.pl. 
Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej pronar.pl

Inwestycje w hajnowskim szpitalu

Grzegorz Tomaszuk, dyrektor szpitala; ordyna-
torzy oddziałów; Mirosław Romaniuk, starosta 
hajnowski; Andrzej Skiepko, zastępca burmi-
strza Hajnówki. W uroczystości udział wzięli 
także radni wojewódzcy: Mikołaj Janowski, 
Włodzimierz Pietroczuk i Henryk Łukaszewicz.

Tymczasem jesienią bieżącego roku 
ukończone zostały prace remontowe po-
mieszczeń, do niedawna gospodarowanych 
przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Białymstoku oraz sąsiadujących 
poradni specjalistycznych. Wyremontowane 
pomieszczenia zostały zagospodarowane 
przez poradnie specjalistyczne: ginekologicz-
ną, kariologiczną, ortopedyczną, chirurgiczną, 
gabinety: EKG, holter, echo serca, KTG oraz 
salę ćwiczeń. Dodatkowo wykonana została 
instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania 
i Systemu Sygnalizacji Pożarowej w całym Blo-
ku C. Wartość obu inwestycji to 911 430 tyś. zł. 
(remont pomieszczeń po CRKiK - 605 775 zł, 
dodatkowo instalacja Dźwiękowego Systemu 
Ostrzegania i Systemu Sygnalizacji Pożarowej 
w całym Bloku C - 305 655 zł).

Inwestycja goni inwestycję
Najnowsze inwestycyjne nowiny wpisują 

się w bogaty wachlarz projektów, jakie zostały 
zrealizowane w SP ZOZ na przestrzeni ostatnich 
kilku lat.  Hajnowski szpital może pochwalić 
się szeregiem inwestycji – w grudniu 2016r. 
miało miejsce uroczyste otwarcie  Dziennego 
Domu Opieki Medycznej, w tym samym roku 
wyremontowano również Oddział Wewnętrzny 
z pododdziałem rehabilitacji kardiologicznej. 
Sięgając pamięcią wstecz, w 2014r., w ramach 
transgranicznego projektu Polska – Białoruś – 
Ukraina „Rozwój współpracy transgranicznej 
w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia 

chorób przenoszonych przez kleszcze w re-
jonach endemicznego ich występowania na 
pograniczu polsko-białoruskim”, do wyremon-
towanego w ramach projektu Medycznego 
Laboratorium Diagnostycznego trafił sprzęt 
warty 1,5 mln zł. W 2014r. odbyło się również 
uroczyste otwarcie oddziałów rehabilitacji 
leczniczej i rehabilitacji neurologicznej.

Poza projektami inwestycyjnymi – 
programy profilaktyczne

Na tym nie koniec - placówka realizuje 
ponadto programy profilaktyczne finansowane 
przez NFZ, ale także własne.  W 2016r. był to 
program „Dbam o zdrowie”, w ramach którego 
osoby w wieku 55-60, objęte Podstawową 
Opieką Zdrowotną przy SP ZOZ w Hajnówce, 
mogły skorzystać z bezpłatnych badań ukie-
runkowanych na diagnozę  tarczycy, schorzeń 
nowotworowych w obrębie jamy brzusznej, 
gruczołu krokowego oraz narządów rodnych - 
czyli chorób, na które szczególnie narażona jest 
grupa wiekowa objęta programem. Tymczasem 
na przełomie 2017/2018r., w porozumie-
niu z Uniwersytetem Medycznym w Bia-
łymstoku, hajnowski SP ZOZ przystąpi do 
realizacji Programu „Profilaktyka chorób 
odkleszczowych i eliminowanie skutków 
ich występowania w najbardziej zagro-
żonych grupach ryzyka województwa 
podlaskiego”. W ramach tego mieszkańcy 3 
powiatów województwa podlaskiego o najwyż-
szym wskaźniku zapadalności na kleszczowe 
zapalenie mózgu (powiaty: hajnowski, sejneński 
i sokólski) będą mieć możliwość dofinanso-
wania szczepienia przeciwko KZM. Program 
kierowany jest do osób pracujących w sekto-
rach: „rolnictwo, łowiectwo rybactwo”, w wieku 
18-64 lata.  Warto skorzystać z programu – za 
komplet 3 szczepień uczestnik poniesie łączny 

koszt 30 zł – a to cena jednej dawki, jaką musi 
uiścić decydujący się na szczepienie poza 
programem (a pamiętajmy, że szczepionkę 
należy przyjąć trzykrotnie). Z dofinansowania 
skorzysta łącznie 13 214 osób - w tym 4 357 
osoby z powiatu hajnowskiego. Do szczepień 
kwalifikować będą lekarze POZ. Realizacja pro-
jektu przypada na grudzień2017r./październik 
2021r., szczegółowych informacji szukajcie 
na stronach: http://spzoz.hajnowka.pl/ i www.
powiat.hajnowka.pl.

Na tym nie koniec - z końcem listopada 
hajnowski szpital otrzymał certyfikat „Szpitala 
bez bólu” i tym samym dołączył do grona 
szpitali, którym troska o komfort leczenia jest 
najważniejsza. Certyfikat przyznawany jest na 
okres 3 lat, wspólnie przez Polskie Towarzy-
stwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie 

Cd. ze str. 1

Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje, iż z dniem 7 listopada 2017r.  kasa w Urzędzie 
została zamknięta.
Opłaty skarbowe w starostwie można uiścić wyłącznie kartą płatniczą. Terminale znajdują się:
W Punkcie Informacji Starostwa Powiatowego (w holu urzędu): opłacie podlegają wyłącz-
nie wpłaty geodezyjne - wypis, wyrys, kopia dokumentu, a także inne: karta wędkarska 
i dziennik budowy, brak opłaty prowizyjnej.  
W Wydziale Komunikacji (pok. nr 2, parter) – opłacie podlegają wyłącznie wpłaty komunika-
cyjne, opłata prowizyjna wynosi 2 zł.
Opłaty można  także wnosić na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A w Hajnówce. Opłata 
przelewem uiszczona w banku nie podlega prowizji. W tytule przelewu należy wpisać 
rodzaj opłaty oraz dane opłacającego (dane osobowe i adres zamieszkania).
Numery kont:
Wpłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdu, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, prawo jazdy, za-
świadczenie na przewozy, użytkowanie wieczyste), a także  karta wędkarska i dziennik budowy:
Nr konta:  2512 4052 1111 1100 0049 2390 90
Wpłaty geodezyjne - wypis, wyrys, kopia dokumentu:
Nr konta:  8812 4052 1111 1100 0049 2724 88

Towarzystwo Ginekologiczne, Towarzystwo 
Chirurgów Polskich i Polskie Towarzystwo 
Ortopedyczne i Traumatologiczne.

Podejmowane wysiłki na rzecz udosko-
nalenia oferty medycznej oraz poszerzenia 
koszyka świadczeń, procentują: hajnowski 
SP ZOZ może pochwalić się Certyfikatem 
Zarządzania Jakością ISO oraz Certyfikatem 
akredytacyjnym przyznanym jest przez 
Ministra Zdrowia.  Ponadto, hajnowski SP 
ZOZ od kilku lat „okupuje” czołówkę rankingu 
Złotej Setki najlepszych szpitali w Polsce – 
hajnowski ZOZ zajmuje 31 miejsce (a drugie 
w województwie). O wszystkich inicjatywach 
realizowanych w SP ZOZ będziemy systema-
tycznie informować.  

Katarzyna Miszczuk 
W tekście wykorzystano materiały SP ZOZ

KOMUNIKAT – zamknięcie kasy


