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W dniach 24-25 listopada 2014 r. w 
Hajnówce odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli partnerów mikroprojektu pn. „Hajnówka 
– Kamieniec. Poznajemy, promujemy.” reali-
zowanego w ramach projektu parasolowego 
pn. „Wsparcie transgranicznych inicjatyw 
społeczności lokalnych w Euroregionie Pusz-
cza Białowieska” finansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Instru-

mentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, Program 
Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś 
- Ukraina 2007 - 2013. W wizycie studyjnej 
udział wzięli przedstawiciele: Urzędu Miasta 
Hajnówka, dyrektorzy podległych jednostek 
organizacyjnych oraz goście z Białorusi z 
Wiceprzewodniczącym Kamienieckiego Re-
jonowego Komitetu Wykonawczego na czele.

Podczas spotkania goście mieli okazję 
zwiedzić obiekty turystyczne w Białowieży 
(Muzeum Sztuki Tamary Tarasiewicz i Park 
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Gazeta Hajnowska: Od kilkunastu dni pełni Pan 
funkcję Starosty. Czym się Pan zajmował zanim objął 
Pan to stanowisko?

Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk: Ukoń-
czyłem Akademię Rolniczą w Lublinie, w 1991r. wróciłem do 
Hajnówki – zadziałał sentyment do rodzinnych stron. Roz-
począłem pracę w KRUS w Hajnówce. W trakcie pracy ukoń-
czyłem podyplomowe studia menadżerskie na Uniwersytecie 
Warszawskim. Do czasu wyboru na stanowisko Starosty Po-
wiatu pracowałem jako kierownik placówki terenowej KRUS 
w Hajnówce. Ponadto, przez trzy kadencje pełniłem funkcję 
radnego Rady Powiatu Hajnowskiego. 

GH: Sprawy samorządu są więc Panu bliskie. Dlaczego zdecydował się Pan kan-
dydować na Starostę? 

MR: Tak się złożyło, że Komitet PSL wygrał wybory, to znaczy że mieszkańcy powiatu 
zaufali właśnie nam i należało podjąć wyzwanie, wziąć odpowiedzialność. Ale to tylko jeden z po-
wodów. Idąc do wyborów mieliśmy własny program i własną wizję rozwoju powiatu. W Hajnówce 
i powiecie najbardziej brakuje nowych inwestycji. Mamy tereny inwestycyjne, pracowitych miesz-
kańców, ponadto powiat położony jest w atrakcyjnym miejscu, bo na granicy Unii Europejskiej, 
w obrębie wschodniej przestrzeni gospodarczej. Jestem przekonany, że pozyskanie środków i 
inwestorów jest możliwe, że powiat może się rozwijać szybciej. Stąd moja decyzja na kandydo-
wanie na stanowisko Starosty.

GH: Długo zastanawiał się Pan nad decyzją o kandydowaniu na stanowisko sta-
rosty?

MR: Była to nie tylko moja decyzja, ale też naszego komitetu wyborczego. Czasu do na-
mysłu nie było zbyt wiele, ale jeszcze przed wyborami brałem taką ewentualność pod uwagę. Lu-
bię nowe wyzwania, innowacyjne rozwiązania, znam nasz powiat, co ułatwiło mi podjęcie decyzji. 

GH: Jakie będą pierwsze decyzje na pełnionym stanowisku? 
MR: Po pierwsze muszę zorientować się na czym stoimy. Jest koniec roku, najważniejszą 

sprawą jest przyjęcie budżetu, który pozwoli realizować wszystkie zadania samorządu powiato-
wego. Inna sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę w nieodległej przyszłości – jest zmiana 
świadomości naszych urzędników i ludzi podejmujących decyzję, żebyśmy planowania pracy nie 
zaczynali od słów „nie da się”, „nie wyjdzie”, „nic z tego nie będzie”.  

GH: Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia czy ma Pan już jakieś plany na ten 
czas? Czego chciałby Pan życzyć sobie i mieszkańcom powiatu hajnowskiego?

MR: Nie planuję żadnych wyjazdów, spędzę święta w gronie rodzinnym w Hajnówce. 
Wszystkim mieszkańcom powiatu chciałbym życzyć pogodnych i rodzinnych świąt Bożego Naro-
dzenia. Życzę również nam wszystkim odrobiny optymizmu i wiary w siebie. 

GH: Bardzo serdecznie dziękuję Panu za rozmowę.
MR: Ja również dziękuję bardzo serdecznie.

Nowa kadencja i nowe zadania  
– wywiad ze Starostą Hajnowskim 

Mirosławem Romaniukiem

UWAGA! W tym numerze krzyżówka z nagrodami. Więcej na stronie 4.

Pałacowy), a także w Hajnówce (Muzeum 
Kowalstwa i Ślusarstwa, Muzeum i Ośrodek 
Kultury Białoruskiej, kościół pod wezwaniem 
Podwyższenia Krzyża Świętego, Park Wodny). 
Jako, że wśród gości byli dyrektorzy i kierow-
nicy jednostek edukacyjnych i kulturalnych, w 
programie zaplanowano wizyty między innymi 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w 

laboratorium Politechniki Białostockiej, Wy-
działu Leśnego w Hajnówce. 

Niniejszy dokument powstał dzięki po-
mocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Pol-
ska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowie-
dzialność za treść tego dokumentu leży wyłącz-
nie po stronie Gminy Miejskiej Hajnówka i nie 
może być w żadnym wypadku traktowana jako 
odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Emilia Rynkowska

Rozmawiała: Katarzyna Nikołajuk
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Dnia 1 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbyła 
się I sesja Rady Powiatu Hajnowskiego V kadencji. W sesji uczestniczyło 17. radnych. W trakcie 
obrad Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej Grzegorz Piotr Front wręczył nowowy-
branym radnym zaświadczenie o wyborze. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie. Tę część 
obrad poprowadził najstarszy wiekiem radny Mikołaj Aleksiuk.

Podczas pierwszej sesji Rada Powiatu dokonała wyboru Przewodniczącego, Wiceprze-
wodniczących oraz  członków Zarządu – Starosty, Wicestarosty oraz pozostałych.  Decyzją Rady 
Powiatu Przewodniczącym Rady Powiatu V kadencji został Lech Jan Michalak, który po wyborze 
poprowadził dalszą część obrad, Wiceprzewodniczącymi zostali: Jarosław Gerasimiuk oraz An-
drzej Szwarc, natomiast skład Zarządu przedstawia się następująco: 

Starosta Hajnowski: Mirosław Romaniuk
Wicestarosta: Halina Surel
Pozostali członkowie Zarządu: Agnieszka Jarmocik, Joanna Kojło, Mirosław Kulbacki. 
Uchwały dotyczące wyborów poszczególnych kandydatów zostały przyjęte jednogłośnie. 

Starosta podziękował Radzie za okazane zaufanie, obiecał aktywnie działać na rzecz rozwoju po-
wiatu. Po wyczerpaniu punktów porządku obrad, sesję zakończono.Więcej informacji o przebiegu 
sesji można znaleźć na stronie www.powiat.hajnowka.pl

Katarzyna Nikołajuk

Radni wybrali członków Zarządu Powiatu - 
pierwsza sesja nowej kadencji  
Rady Powiatu Hajnowskiego1 grudnia 2014 roku odbyła się I sesja 

nowo wybranej Rady Miasta w kadencji 2014-
2018. Obrady zwołał Komisarz Wyborczy w 
Białymstoku – Bogdan Łaszkiwicz. 

W sesji wzięło udział 21 radnych, Je-
rzy Sirak - Burmistrz Miasta Hajnówka, Jaro-
sław Grygoruk – Sekretarz Miasta Hajnówka, 
Eugenia Ostapczuk – Radca Prawny Urzedu 
Maista Hajnówka, Miejska Komisja Wyborcza, 
Przewodniczący Rad Osiedla, mieszkańcy 
miasta, przedstawiciele lokalnej prasy i tele-
wizji. Obrady, zgodnie z artykułem 20 ustęp 2 
c Ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie 
gminnym, do czasu wyboru przewodniczącego 
poprowadził najstarszy wiekiem radny obecny 
na sesji – Alicja Chaniło. 

Podczas I sesji  nastąpiło uroczyste 
ślubowanie nowo wybranej Rady Miasta i Bur-
mistrza. Wręczenia zaświadczeń o wyborze na 
radnego i burmistrza dokonała Maria Jańczuk, 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Hajnówce. Podczas uroczystej przemowy 
Jerzy Sirak podziękował wyborcom za udział 
w wyborach, bez znaczenia, czy poparli jego 
kandydaturę, czy też nie. Burmistrz podzię-
kował za zaufanie, jakim ponownie obdarzyli 
go mieszkańcy miasta Hajnówka. Pokrótce 
przedstawił też  plany na kolejną kadencję.

- Jako miasto jesteśmy przygotowani 
do tego, żeby w przyszłych latach, tej 4-let-
niej kadencji, zabiegać o wszystkie możliwe 
i dostępne środki finansowe, które powinny 
przyczynić się znacząco do rozwoju naszego 
miasta. Już w tej chwili mamy przygotowane 
3 atrakcyjne tereny inwestycyjne. Mam tu na 
myśli tereny pod strefę ekonomiczną, tereny 
inwestycyjne pod inwestycje o charakterze 
szeroko rozumianych usług medyczno-reha-
bilitacyjnych i również atrakcyjną działkę w 
centrum miasta pod ewentualne inwestycje 
o charakterze hotelarskim. Również będzie 
kontynuowany, już rozpoczęty w pierwszej 
kadencji, projekt dotyczący budowy nowych 
mieszkań komunalnych. Tutaj dokumentacja 
techniczna jest praktycznie ukończona.... 
Burmistrz mówił o rozpoczęciu realizacji pro-
jektu dotyczącego instalacji  mikroelektrowni  
słonecznych w gospodarstwach domowych, 
o  modernizacji i przebudowie dróg lokalnych 
w ramach programu znanego pod hasłem 
„schetynówki”, w ramach którego poprawi się 
standard dróg na osiedlu  Fabryka Chemiczna.  

I sesja Rady Miasta Hajnówka  
w kadencji 2014-2018

12. Golonko Sławomir 
13. Giermanowicz Jan 
14. Nieciecki Karol Marek 
15. Puch Janusz 
16. Mironczuk Piotr 
17. Markiewicz Piotr 
18. Kuklik Helena 
19. Charytoniuk Jerzy 
20. Rygorowicz Ewa 
21. Kulik Sławomir

Emilia Rynkowska

W tajnym głosowaniu brało udział 21 radnych kadencji 2014-2018
1. Androsiuk Tomasz 
2. Chaniło Alicja 
3. Laszkiewicz Barbara 
4. Tomaszuk Grzegorz 
5. Kiendyś Ireneusz Roman 
6. Borkowski Maciej 
7. Łabędzki Bogusław Szczepan 
8. Szlifarska Maria 
9. Czurak Adam 
10. Ostapczuk Jakub 
11. Kośko Krystyna 

W dniach 05-06.12.2014r. dzięki inicja-
tywie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 
Hajnówce w sali konferencyjnej Starostwa Po-
wiatowego w Hajnówce odbyła się Konferencja 
„Wczesna interwencja w systemie wspomagania 
rodziny i dziecka”. Przedsięwzięcie objęte zostało 
honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora 
Oświaty i było współfinansowane ze środków 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 
Białymstoku. W konferencji udział wzięli: Wicesta-
rosta Halina Surel, radna Powiatu Hajnowskiego 
Barbara Zdzisława Wasiluk, przedstawiciel Urzędu 
Miasta Hajnówka Jarosław Grygoruk, przedstwi-
ciele powiatowych jednostek organizacyjnych, 
przedstawiciele Ośrodka Rehabilitacyjno-Eduka-
cyjno-Wychowawczy w Perkach Karpiach, przed-
stawiciele Centrum Korekcyjno – Rozwijającego 
Kształcenia rehabilitacji w Kamieńcu oraz nauczy-
ciele, rodzice i licealiści z LO z DNJB. 

Konferencja poświęcona była tematyce 
bardzo wczesnego, bo od urodzenia, wspoma-
gania rozwoju dzieci ze zdiagnozowaną niepeł-
nosprawnością. Prężnie rozwijający się Ośrodek 
oferuje taką pomoc: rodzice mogą liczyć na wspar-
cie wykwalifikowanych specjalistów. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich rodziców mających wąt-
pliwości, co do prawidłowego rozwoju ich dzieci, 
do zainteresowania się działalnością naszego 
Ośrodka. – zachęca Dyrektor Ośrodka Lucyna 
Wawreszuk. 

Na akademię zostali zaproszeni prele-
genci, którzy wygłosili ciekawe i skłaniające do 
refleksji wykłady oraz opowiedzieli o swoich do-
świadczeniach, działalności placówek, ośrodków 
i organizacji pozarządowych wspierających osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną. Wiedzą i 
doświadczeniem z zakresu terapii, rehabilitacji, 
opieki i wychowania podzielili się: przedstawiciel 
Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UDSK w 
Białymstoku, konsultant wojewódzki w dziedzinie 
genetyki dr n. med. Anna Jakubiuk – Tomaszuk, 
dr Radosław Piotrowicz reprezentujący Akade-
mię Pedagogiki Specjalnej a także Katarzyna 
Liszcz- z zawodu historyk sztuki, z powołania 
matka adopcyjna i zastępcza. Nauczyciele zostali 

W trosce o potrzebujących… Konferencja pt. „Wczesna interwencja  
w systemie wspomagania rodziny i dziecka”

- Również pozytywnie został oceniony i zaak-
ceptowany wniosek  dofinansowania złożony 
przez powiat hajnowski. Projekt, w którym 
partnerem jest miasto Hajnówka dotyczy mo-
dernizacji ulicy Prostej. W ramach programu 
transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina 
będzie możliwa realizacja projektu dotyczą-
cego przebudowy naszego parku miejskiego. 
Koncepcja została  przygotowana w ramach 
obecnie realizowanego projektu wspólnie z 
Kamieńcem po stronie białoruskiej. - Myślę, 
że w ramach tej współpracy będzie możliwe 
też pozyskanie środków finansowych na mo-
dernizacje naszego stadionu OSiRu..... Jest 
szansa na to, żeby z tych środków próbować w 
przyszłości finansować budowę domu seniora, 
którą planujemy zrealizować przy ul. Żabia 
Górka, w bezpośrednim sąsiedztwie Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.....  I myślę, że 
jeżeli wspólnie w ciągu tej nowej kadencji zre-
alizujemy znaczącą część tych strategicznych 
projektów, to za 4 lata będziemy mogli powie-
dzieć, że właściwie wykonaliśmy swoje zada-
nie i optymalnie wykorzystaliśmy ten czas....

Podczas pierwszej sesji dokonano 
również wyboru przewodniczącego Rady 
Miasta i jego zastępców. Na stanowisko  prze-
wodniczącego zaproponowano kandydaturę 
Jakuba Ostapczuka i Ireneusza Romana Kien-
dysia. Ireneusz Kiendyś nie wyraził zgody na 
pełnienie tej funkcji. Jakub Ostapczuk w taj-
nym głosowaniu  został poparty 16 głosami, 
przeciw – 4 , jeden się wstrzymał.

Do porządku obrad, na wniosek rad-
nych włączono dodatkowe punkty: wyboru Wi-
ceprzewodniczących Rady, podjęcie uchwały 
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta 
Hajnówka i  zamknięcie obrad.

Na zastępców przewodniczących 
zgłoszono:

Helenę Kuklik (14 głosów za, 2 prze-
ciw  i 1 radny wstrzymał się w tajnym głoso-
waniu)

Jana Giermanowicza (19 głosów za i 0 
przeciw, wstrzymało się 0)

Bogusława Szczepana Łabędzkiego 
( 5 głosów za i 4 przeciw, wstrzymało się 0). 

Wszystkie głosy w głosowaniu tajnych 
były ważne. Większością głosów Przewodni-
czącymi zostali: Helena Kuklik i Jan Gierma-
nowicz. 

wyposażeni w cenną wiedzę, która z pewnością 
ułatwi im pracę z osobami niepełnosprawnymi. 
Wykłady, które miały miejsce podczas konferencji 
były bardzo pouczające i treściwe. Praca z osobami 
niepełnosprawnymi to misja, która wymaga wie-
dzy, empatii i zaangażowania, stąd jestem pełna 
podziwu dla dokonań Ośrodka. Tego typu przedsię-
wzięcia należy wspierać – stwierdziła Halina Surel, 
Wicestarosta  powiatu.

Konferencja nie jest jedyną inicjatywą 
Ośrodka, który aktywnie działa na rzecz rozwoju 
osób niepełnosprawnych. Tylko w tym roku, 
w związku z jubileuszem 50-lecia szkolnictwa 
specjalnego w regionie w dniach 24-25 X 2014r 
Specjalny Ośrodek zorganizował w Hajnowskim 
Domu Kultury I Międzynarodowe Forum Opie-
kunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych. 
Pracownicy placówki nie zamierzają osiąść na 
laurach: Bardzo zależy nam również na podjęciu 
współpracy z hajnowskim Zakładem Opieki Zdro-
wotnej, w tym z lekarzami pediatrami, którzy mają 
bezpośredni kontakt z dziećmi i ich rodzicami. 
Chcielibyśmy, by nasza wiedza i doświadczenie 
były wykorzystane do wspólnej pomocy rodzicom, 
a w przyszłości do wypracowania wspólnego 
modelu wczesnej interwencji - modelu zintegro-
wanego wsparcia dziecka i rodziny – tłumaczy 
Dyrektor Ośrodka Lucyna Wawreszuk. Ośrodek 
przygotowuje się również do organizacji kolejnej 
konferencji, na którą została już zaproszona prof. 
Marion Hersh przedstawiciel Wydziału Inżynierii 
Biomedycznej Uniwersytetu Glasgow w Szkocji, 
która od kilkunastu lat zajmuje się technologiami 
wspierającymi osoby niewidome, głuchoniewido-
me i niesłyszące.

Wspieranie osób potrzebujących oraz 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
ich rozwoju stanowią inwestycję w kapitał ludzki – 
najcenniejszą lokatę, jaką posiada samorząd. Re-
dakcja GH już dziś serdecznie zaprasza do współ-
pracy oraz udziału w przedsięwzięciach organizo-
wanych przez Ośrodek. Więcej o działalności pla-
cówki na stronie: www.powiat.hajnowka.pl oraz  
www.sosw.hajnowka.pl       

Katarzyna Nikołajuk
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To była bardzo miła uroczystość – 
12.11. br. w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką 
Języka Białoruskiego odbyło się uroczyste 
wręczenie dyplomów uczniom, którym Zarząd 
Powiatu Hajnowskiego na posiedzeniu w dniu 
28.08. br. przydzielił stypendia z Powiatowego 
Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony 
Kossak. Tegoroczna, 8 edycja przyznania wy-
różnień jest równocześnie rekordową- pomi-
mo zaostrzenia kryterium otrzymania stypen-
dium, jakim było uzyskanie średniej 5.0, w tym 
roku szklonym program stypendialny objął 
56. uczniów. Dla porównania w roku ubiegłym 
liczba stypendystów wyniosła 42, zaś w 2011 
- 27. Wyróżnienie otrzymało 39. uczniów z 
Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka 
Białoruskiego, 11. z Zespołu Szkół Zawodo-
wych i 6. z Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy 
z gratulacjami z rąk ówczesnych: Starosty 

Samorząd powiatowy wspiera zdolnych uczniów - najzdolniejsi 
uczniowie otrzymali stypendium z Funduszu Simony Kossak

22 listopada w Działdowie odbył się Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Hoffer Superhit” . 
Do udziału w przesłuchaniach konkursowych na podstawie przesyłanych wcześniej nagrań demo 
zakwalifikowano 35 wykonawców z różnych stron Polski (m.in. Słupsk, Kielce, Toruń, Koszalin, 
Suwałki, Wrocław, Szczecin, Warszawa, Bydgoszcz i Łódź) w tym dwie reprezentantki Hajnow-
skiego Domu Kultury - Julitę Wawreszuk („Wybacz mamasza”) i Renatę Tuszyńską („Love You I 
do”).

Samo zakwalifikowanie się do Festiwalu to ogromny sukces, bowiem na działdowskiej 
scenie wystąpili naprawdę wyjątkowo zdolni ludzie.

W jury Festiwalu zasiadły znakomite wokalistki znane m.in. jako jurorki z programu „The 
Voice of Poland” - Maria Sadowska, Anna Dąbrowska oraz śpiewająca niegdyś w zespole Brathan-
ki - Halinka Młynkova.

Jak podkreślało jury poziom wykonawców był naprawdę bardzo wysoki, a nagród do 
rozdania niewiele. Tym bardziej ogromnym zaskoczeniem były dla nas ogłoszone wyniki:

W kat 13-18 lat
NAGRODA SPECJALNA (laptop firmy hp) „za niesamowite emocje, za inność, za 

wzruszające wykonanie” dla JULITY WAWRESZUK
W kat 19-28 lat
III MIEJSCE (600 zł) „za bardzo dobre wykonanie utworu, za niesamowitą energię i 

feeling” dla RENATY TUSZYŃSKIEJ
Koncert galowy odbył się o godz 18 przy licznie zgromadzonej publiczności. Podczas 

koncertu oprócz laureatów wystąpiła gwiazda wieczoru- zespół BONEY M.
Festiwal stał na bardzo wysokim poziomie zarówno wykonawczym, jak i organizacyjnym. 

Po przesłuchaniach konkursowych odbyły się konsultacje z jury, podczas których Maria Sadow-
ska oraz Ania Dąbrowska udzielały cennych uwag i porad grupowo oraz indywidualnie. Nasze 
solistki usłyszały dużo pozytywów na temat swoich prezentacji. Jak same twierdzą „to zaszczyt 
stanąć twarzą w twarz z tak znakomitymi wokalistkami i usłyszeć z ich ust tak ciepłe słowa”. 
Pobyt w Działdowie, prezentacje na scenie, spotkanie z jury i nagrody dostarczyły nam wszystkich 
niesamowitych emocji i łez wzruszenia. Śmiało możemy powiedzieć, że był to jeden z najlepszych 
Festiwali, w jakich mogłyśmy uczestniczyć. Następnego dnia odbyły się kilkugodzinne warsztaty 
wokalne z Marią Sadowska, w których uczestniczyła Julita Wawreszuk.

Ze swojej strony gratuluję serdecznie Julicie i Renacie występów oraz zdobytych nagród. 
Serce ogromnie się raduje w takich chwilach. Jestem z Was bardzo dumna.

Dyrektorowi Hajnowskiego Domu Kultury dziękujemy za organizację wyjazdu.
Marta Gredel-Iwaniuk

Julita Wawreszuk i Renata Tuszyńska laureatkami 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki w Działdowie

Dnia 22 listopada 2014 r. w Białymstoku odbył się Pod-
laski Międzynarodowy Turniej Judo. W zawodach wystartowali 
zawodnicy z województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubel-
skiego oraz z dwóch klubów z Białoruski. HKD Żubr z Hajnówki 
z reprezentowało sześciu zawodników i dwie zawodniczki. 

Wyniki hajnowskich zawodników w swojej kategorii:
Wiktoria Dudkowska – złoty medal
Bartosz Iwaniuk – złoty medal
Michał Ginszt – złoty medal
Michał Iwaniuk – złoty medal
Mila Przygocka – srebrny medal
Jakub Lewkowicz – srebrny medal
Adam Ziniewicz – piąte miejsce
Paweł Sapiołka – piąte miejsce

Jakub Ostapczuk

Podlaski turniej judo

27 listopada 2014 r. po raz X., w Hajnow-
skim Domu Kultury z błogosławieństwa Jego 
Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawo-
sławnego Metropolity Warszawskiego i całej Pol-
ski, odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej 
Poezji Religijnej w ramach Spotkań z poezją i 
prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja  
Źródeł” dziedzictwo kulturowe mniejszości naro-
dowych w literaturze pięknej 

Konkurs został zorganizowany przez 
doradcę metodycznego dr Lillę Busłowską przy 
współpracy  parafii p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce 
i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tej  parafii. 

W tym roku do konkursu przystąpiło 183 
uczniów szkół powiatu hajnowskiego, (z Hajnów-

Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej
ki, Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, Narewki, 
Narwi, Kleszczel, Nowokorninia, Dubin,  a także z 
Bielska Podlaskiego). Przesłuchania konkursowe 
przebiegały w 6 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III 
i klas IV-VI szkół podstawowych, szkół specjal-
nych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Jury pod przewodnictwem Ks. prot. mgr Miro-
sława Niczyporuka w każdej kategorii przyznało 
poszczególne miejsca oraz wyróżnienia. 

Uczestnicy  konkursu  prezentowali 
bardzo wysoki poziom umiejętności. Recytowali 
wiersze takich autorów jak: Aleksander Puszkin, 
Mikołaj Lermontow, ks. Andrzej Bierezowiec, 
Jewhien Sanin, ks. Andrzej Stalbowskij, Jewgie-
nij Poszajew, metropolita Filaret (Drozdow), ks. 
Nikołaj Mielnikow, Nina Pinczuk, S. Kopyłowa, R. 
Baradulin

Uczniowie recytowali w języku cerkiew-
nosłowiańskim, rosyjskim, białoruskim, łemkow-
skim, ukraińskim i polskim. Pięknie wygłoszone 
wiersze poruszały słuchaczy, którzy nie tylko 
mogli  poznać  nowych poetów i ich twórczość, ale 
także  przy ikonie i blasku świec  wspólnie  prze-
żywać piękno, jakie ukazuje prawosławna poezja. 
Był to dzień  pełen wrażeń artystycznych i przeżyć 

duchowych przeżywanych szczególnie zwłaszcza 
w czasie rozpoczynającego się postu przygoto-
wującego do radosnego dnia Bożego Narodzenia. 

Uczestnicy wspaniale przygotowali się 
do konkursu, pod okiem swych nauczycieli, ro-
dziców, dziadków. Wszystkim, tym, którzy wspie-
rali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy 
i dziękujemy. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
nauczycielom przygotowującym uczniów do kon-
kursu za wspólną pracę.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie wy-
stąpili i zostali uhonorowani pamiątkowymi dy-

plomami i upominkami podczas Wieczoru Poezji 
Religijnej „Prawosławie w poetyckim słowie” dn. 7 
XII 2014 r. w Hajnowskim Domu Kultury.

Konkurs Poezji religijnej mógł odbyć 
się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Mia-
sta  w Hajnówce w ramach wykonania zadania 
publicznego dotyczącego Wspierania inicjatyw 
kulturalnych mniejszości narodowych oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i 
ofiarności sponsorów, którym serdecznie dzięku-
jemy.                              Więcej na www.hajnowka.pl

 Ks. Andrzej Busłowski

Hajnowskiego Włodzimierza Pietorczuka oraz 
Wicestarosty Andrzeja Skiepko.

Fundusz stypendialny im. prof. Siomny 
Kossak został utworzony w 2007r. przez Radę 
Powiatu Hajnowskiego. Ustanowienie Fundu-
szu dyktowała troska o rozwój uzdolnionych 
uczniów szkół powiatowych, a także chęć 
uhonorowania zasług prof. Simony Kossak dla 
naszego regionu. 

Stypendium w wysokości 200 zł przy-
znawane jest na czas trwania roku szkolnego, 
obejmującego 10 miesięcy. Głównym źródłem 
finansowania Powiatowego Funduszu Stypen-
dialnego są środki budżetu powiatu. Fundusz 
ma jednak charakter otwarty: każdy, kto 
chciałby pomóc w realizacji marzeń uzdolnio-
nych młodych ludzi może dokonać wpłaty na 
konto Funduszu im. prof. Simony Kossak: 54 
1240 5211 1111 0000 4928 4061.

Katarzyna Nikołajuk
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30 listopada 2014 w 
Luboniu koło Poznania odbyły 
się Drużynowe Mistrzostwa 
Polski Juniorek i Juniorów w 
Judo. Srebrny medal oraz ty-
tuł drużynowego wicemistrza 
Polski wraz ze swoją drużyną - 
GKS „Czarni” Bytom wywalczył 
mieszkaniec Hajnówki, Hubert 
Maglewski - były zawodnik 
HKS „Żubr”, wychowanek tre-
nera Jakuba Ostapczuka. 

Jakub Ostapczuk

Srebro dla 
Huberta 

Maglewskiego

W związku z tym, że święta coraz bliżej 
Ośrodek Sportu i i Rekreacji w Hajnówce 6 grudnia 
zorganizował VIII Turniej Mikołajkowy. W rozgryw-
kach uczestniczyli młodzi piłkarze z rocznika 2005 
(orliki). Jest to już kolejna edycja tego turnieju i z 
roku na rok zawody cieszą się wielką popularno-
ścią, co potwierdzają drużyny, które chętnie odwie-
dzają Hajnówkę.  Do rywalizacji oprócz gospodarzy 
w zawodach przystąpiły takie renomowane dru-
żyny jak Gryf Gródek, Orzeł Bobola Siemiatycze, 
Piast Białystok i Włókniarz Białystok. Mecze były 
rozgrywane systemem każdy z każdym po 15 
min. Miano najlepszej drużyny turnieju przypadło 
zespołowi Orzeł Bobola Siemiatycze.  

Nasi piłkarze wykazali się dzielną posta-
wą na boisku i wielkim zaangażowaniem. Pokazali 
się z dobrej strony na tle silnych ekip z wojewódz-
twa podlaskiego, tocząc pojedynki jak równy z 
równym. Głównym przesłaniem zawodów było 
miłe i aktywne spędzenie wolnego czasu w towa-
rzystwie rodziców, trenerów jak i zawodników z 
innych drużyn. Turniej był nagrodą za trud włożony 
podczas treningów jak i podczas reprezentowania 
klubu i miasta w rozgrywkach ligowych. 

Na zakończenie zmagań piłkarskich nad-
szedł czas na najprzyjemniejszą część turnieju. 
Każda drużyna otrzymała kosz pełen słodyczy, a 
wszyscy zawodnicy zostali uhonorowani pamiątko-
wymi medalami. 

Bardzo dziękujemy hajnowskim firmom 
takim jak: Andrewpol- zakład drzewny, Piekarnia 
Podolszyńscy, AUTO MAG - Jan Bowtruczuk, Go-
spodarstwo sadownicze- Anatol Oniszczuk oraz 
Pizzeria Siciliana, bez których ten turniej by nie był 
tak atrakcyjny. Słowa uznania kierujemy również 
do Pani Świetłany Oniszczuk, Dyrektora Zespołu 
szkół nr 3 za udostępnienie hali. Podziękowania 
należą się również rodzicom naszych piłkarzy, któ-
rzy bardzo aktywnie i chętnie pomogli w ugoszcze-
niu wszystkich zawodników.

 Organizatorem był Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Hajnówce oraz Stowarzyszenie Kul-
tury Fizycznej ADSUM. Zawody prowadził Janusz 
Ludwiczak, protokołami zajmował się Dariusz 
Rynkowski, mecze sędziowali Andrzej Grygoruk i 
Łukasz  Samosiuk, opiekę medyczną sprawowała 
Anna Dobosz, a nad całością czuwali Marek Hanula 
i Roman Wnuczko.

Klasyfikacja końcowa turnieju

VIII Mikołajkowy Turniej  
Halowej Piłki Nożnej Orlików 
o Puchar Prezesa Firmy Andrewpol

Najlepsi strzelcy turnieju: Krystian 
Mantur (Orzeł Siemiatycze) 7 bramek, Jan Ambro-
ziak (Piast Białystok) 5 bramek, Mateusz Ogiński 
5 bramek

Najlepszy bramkarz: Janusz Kozłowski 
( Gryf Gródek)

Najlepszy zawodnik turnieju: Szymon 
Stypułkowski

Zawodnicy OSiR I Hajnówka: Kisiel 
Mateusz, Butrymowicz Damian, Bugwin Dawid, 
Dobosz Mariusz, Osipuk Olivier, Plewa Dominik, 
Rogacki Adrian, Krywoszej Jakub, Sadowski Bar-
tosz, Rynkowski Iwo, Jakubowski Karol, Lubowicki 
Sebastian, Bachmat Mateusz, Monach Mikołaj.

Trener: Marcin Sawczyński
 
Zawodnicy OSiR II Hajnówka: Sac Łu-

kasz, Ciaś Kacper, Gutowski Mateusz, Suchodoła 
Aleksander, Owerczuk Damian, Cieślak Bartosz, 
Artemiuk Mateusz, Ostaszewska Aleksandra, Ja-
niel Aleksander, Kozłowski Mateusz, Kościeńczuk 
Bartosz, Pawluczuk Alex, Kozaczuk Mateusz.

        Trener: Tomasz Dobosz
autor: Tomasz Dobosz

foto: Emilia Rynkowska

W tym roku Mikołaj odwiedził Dom Dziec-
ka w Białowieży już 5 grudnia. Prezenty w  imieniu 
Starosty Hajnowskiego Mirosława Romaniuka 
przekazały Wicestarosta Powiatu Halina Surel oraz 
Radna Powiatu Jadwiga Dąbrowska. Wszystkie 
dzieci zostały obdarowane pięknymi rękawiczkami.  
W podziękowaniu za upominki goście otrzymali 
własnoręcznie robione anioły. Wizyta przebiegała w 
bardzo miłej atmosferze. Radość na twarzach dzieci 
to widok bezcenny. Obie z panią Dąbrowską bardzo 
się wzruszyłyśmy. Dołożymy wszelkich starań, by 

Drodzy Czytelnicy! 
To już rok od kiedy Gazeta Hajnowska ukazuje się w obecnej formie. Z okazji naszego małego jubileuszu zapraszamy Państwa do wspólnej 

zabawy- w tym numerze wykreślanka z nagrodami, w sam raz na długie zimowe wieczory.  Ponadto,  dziękujemy za udział w naszej krzyżówkowej 
zabawie z nr 04/2014. 

Zestawy upominkowe ufundowało Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy do dal-
szej wspólnej zabawy.

Redakcja Gazety Hajnowskiej

1. Największa jednostka samorządu lokalnego W_ _ _ _ _ _ _ _ _O
2. Członek organu uchwałodawczego w samorządzie lokalnym  

R_ _ _Y
3. Organ władzy wykonawczej w powiecie Z_ _ _ _D
4. Przedstawiciel administracji rządowej, sprawuje nadzór  nad jed-

nostkami samorządu terytorialnego W_ _ _ _ _ _A
5. Skrót od nazwy ujednoliconego systemu stron internetowych, 

stworzonego w celu powszechnego udostępniania informacji 
publicznej B_P

6. A_ _A spraw – dokumenty zgromadzone w toku postępowania 
administracyjnego przed określonym organem.

7. Dokument potrzebny do przekroczenia granicy polsko – białoru-
skiej W_ _A

8. Komisja opiniująca wykonywanie budżetu powiatu  
R_ _ _ _ _ _ _A

9. Zeznania biegłego, będące dowodem w toczącym się postępowa-
niu  administracyjnym O _ _ _ _A

10. Jeden ze sposobów wszczęcia postępowania administracyjnego 
W_ _ _ _ _K

11. Druga, obok interpelacji, forma zgłoszenia pytania przez radne-
go Z_ _ _ _ _ _ _E

12. Organ uchwałodawczy w powiecie R_ _A
13. Akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym  

U_ _ _ _A
14. Skrót nazwy organu kontroli i nadzoru jednostek samorządu 

terytorialnego w zakresie gospodarki finansowe R_O
15. Najmniejsza jednostka samorządu terytorialnego G_ _ _A

Kupon konkursowy należy dostarczyć do 12.01.2015 r. bez-
pośrednio do Starostwa Powiatowego w Hajnówce, do punktu Obsługi 
Klienta (parter)  lub wysłać na adres:

 Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17 – 200 
Hajnówka, z dopiskiem ,,WYKREŚLANKA”. Wśród uczestników rozloso-
wane zostaną zestawy upominkowe.

Mikołajki w Domu Dziecka
wesprzeć placówkę w działaniach na rzecz pomocy 
dzieciom, one na to zasługują – mówi Wicestarosta 
Halina Surel. 

Tego dnia Dom Dziecka odwiedzili  również 
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z ZS nr 
4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim wraz z 
opiekunami. Młodzież i nauczyciele z tej szkoły po 
raz kolejny przygotowali wychowankom słodkie 
prezenty. 

Okazuje się, że nie trzeba zbyt wiele, 
by sprawić radość drugiemu człowiekowi. A gdy 
uśmiech zostanie wywołany na twarzy dziecka, 
zgodnie z sentencją Janusza Korczaka,  śmieje się 
cały świat.                                    Katarzyna Nikołajuk


