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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

W dniach 6-8 marca w Białołęckim Ośrodku Kultury odbył się Festiwal Piosenki Polskiej 
i Anglojęzycznej OBEEBOK. Hajnowski Dom Kultury reprezentował zespół MAŁE HDK. W piątek 
odbył się I etap Festiwalu, z którego jury wybrało najlepszych wykonawców do Konkursu Fina-
łowego w niedzielę. Nasze dziewczynki wystąpiły w kategorii piosenki polskiej z utworem „10 w 
skali Beauforta” .

Jury w składzie: 
Urszula Smoczyńska, Krzysztof K.A.S.A. Kasowski, Dorota Osińska, Iwona Prugar-Fie-

dorowicz, Paweł Filasiński, Agnieszka Lekszycka po przesłuchaniu kilkudziesięciu podmiotów 
wykonawczych przyznało: 

w kat. zespoły wokalne
I miejsce - MAŁE HDK
Gratulujemy serdecznie ! Rodzicom dziękuję za zorganizowanie wyjazdu oraz opiekę nad 

dziewczynkami.                                                                                                       Marta Gredel-Iwaniuk

Zespół MAŁE HDK laureatem Festiwalu Piosenki 
„OBEEBOK” w Warszawie

Nowe inwestycje 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

W 2012 roku Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce zakończyło 
projekt realizowany z udziałem środków unijnych, 
w ramach którego m.in. została gruntownie 
zmodernizowana stacja uzdatniania wody, zmo-
dernizowana miejska oczyszczalnia ścieków oraz 

wybudowana kanalizacja sanitarna w rejonach 
ulic: Łowczej, Białowieskiej, Żeromskiego Stara 
Judzianka i Poddolnej. Wartość inwestycji wyniosła 
ok. 9,5 mln złotych. Podjęte działania przyczyniły 
się do uporządkowania wielu aspektów gospodarki 

Cd. str. 4

Starostwo Powiatowe w Hajnówce w 
ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowie-
skiej”, przy zaangażowaniu mieszkańców regionu, 
przygotowało dokument określający kierunki 
rozwoju powiatu– Strategię  zrównoważonego roz-
woju  powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020, o 
czym informowaliśmy w ostatnim numerze Gazety 
(02/2015). Aktualnie prace nad projektem weszły 
w kolejny etap– w związku ze wskazaniem w do-
kumencie planów zadaniowych oraz inwestycji w 
obszarach: gospodarczym, instytucjonalnym oraz 
przestrzennym, które mogą oddziaływać na otocze-
nie przyrodnicze, projekt strategii wymaga przepro-
wadzenia Prognozy oddziaływania na środowisko. 

Wykonawca Prognozy, firma ATMOTERM 
S.A., dokonała kompleksowej analizy problemu: 
dokument zawiera m.in. analizę środowiska przy-
rodniczego, ocenę wpływu ustaleń projektu strategii 
zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na 
lata 2015– 2020 na poszczególne sfery środowiska, 
wskazuje na rozwiązania mające na celu zapobie-
ganie negatywnych oddziaływań na środowisko, 
mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu.

Dokument ten został przekazany do za-
opiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska oraz Wojewódzkiego Państwowego 
Inspektora Sanitarnego. Głos w tej sprawie mogą 
zabrać także mieszkańcy powiatu hajnowskiego. 
Od 20.03.2015 r. do 09.04.2015 r. trwają kon-
sultacje społeczne dotyczące prognozy. Więcej 
informacji na ten temat dostępnych jest na stronie 
starostwa www.powiat.hajnowka.pl w zakładce 
„Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Prognozy 
oddziaływania na środowisko projektu „Strategii zrównoważonego 

rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”
hajnowskiego na lata 2015-2020”. Każdy zainte-
resowany po kliknięciu we wskazany link zostanie 
przekierowany na stronę udostępniającą projekt 
dokumentu oraz formularz zgłoszenia uwag. Ar-
kusz konsultacyjny należy przekazywać do wyboru: 
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty 
e-mail na adres: powiat_hajnowski@atmoterm.pl 
lub platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl; 
pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowego  
w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1 bądź 
osobiście w urzędzie, pok. nr 4 w godzinach pracy 
tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 
do 15:30. Projekt prognozy, projekt strategii oraz 
formularz zgłaszania uwag jest dostępny także w 
Starostwie Powiatowym w Hajnówce (pok. nr 4).

Przypominamy, że nadal trwają konsultacje 
dotyczące samej strategii. Więcej na ten temat na 
stronie www.powiat.hajnowka.pl lub w biurze pro-
jektu, mieszczącego się w siedzibie urzędu (pok. nr 
4). Redakcja GH zachęca do wyrażenia swojej opinii. 
Beneficjentami „Strategii zrównoważonego rozwoju 
powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020” będziemy 
my - wszyscy mieszkańcy regionu Puszczy Biało-
wieskiej. Stąd ważne jest, by wziąć udział w procesie 
jej tworzenia. 

Projekt „Platforma współpracy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Biało-
wieskiej” realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Prio-
rytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw 
ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw 
społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w 
tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.                        

Katarzyna Nikołajuk



„Honorowa Nagroda Burmistrza Miasta 
Hajnówka QUERCUS to wyróżnienie dla tych 
członków społeczności Ziemi Hajnowskiej, 
którzy trwając u jej podstaw, zbudowali swój 
autorytet na konsekwencji, niezłomnej pracy i 
niezachwianym etosie. Nagroda jest lokalnym 
wyróżnieniem i przyznawana jest osobom fi-
zycznym, prawnym, organizacjom oraz innym 
podmiotom w celu docenienia ich zasług na 
rzecz Gminy Miejskiej Hajnówka, w szczegól-
ności za działalność gospodarczą, społeczną, 
charytatywną, kulturalną, oświatową, naukową, 
sportową”. - Jest to zatem nagroda od tych, któ-
rzy „wyrośli” z hajnowskiej ziemi, dla tych, którzy 
ją współdzielą i współuczestniczą w jej rozwoju, 
„zapuszczając” coraz to nowe korzenie... Statu-
etka  podkreśla jedność pochodzenia, równość 
we współistnieniu i wzajemne dopełnienie się.
(...) - podsumowuje Dorota Perszko.  - Statua 
Quercusa pomyślana została jako pomnik o 
małej skali - monument mieszczący się w dłoni, 
odwołuje się do kwestii utrwalania pamięci o 
tym, co przemijające nie tylko w sferze materii, 
lecz także ducha.

By podkreślić wagę przyznawanej na-
grody, wręczono je podczas uroczystej gali. 20 
lutego 2015 roku z władzami miasta spotkali 
się przedsiębiorcy, władze powiatu i gminy, du-
chowieństwo, radni miasta, dyrektorzy i prezesi 
instytucji miejskich. Przepiękne statuetki, z rąk 
Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka 
i Jakuba Ostapczuka – Przewodniczego Miasta 
Hajnówka, otrzymali trzej laureaci:

Maciej Formanowicz - prezes, ojciec 

sukcesu fabryk mebli Forte, posiada 30 % 
udziałów firmy. Kurs firmy, którą wyprowadził z 
kryzysu, wzrósł w ciągu roku o 100 proc. Maciej 
Formanowicz skończył Wydział Technologii 
Drewna Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. 
Doświadczenie, poczynając od technologa aż 
do stanowisk kierowniczych, zdobywał w Wy-
szkowskiej Fabryce Mebli i Urządzeń Wnętrz. 
Stamtąd trafił do prywatnej spółki produkującej 
meble Haste. Na własną firmę zdecydował się 
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w 1987 r., ale o początkach Forte można mówić 
dopiero od 1992, kiedy kupił prywatyzowaną 
fabrykę w Ostrowi Mazowieckiej. W chwili 
obecnej fabryki działają dodatkowo w czterech 
miejscowościach: Suwałki, Białystok, Przemyśl 
i Hajnówka. Dzisiaj produkty spółki są dostępne 
w ponad 1,5 tysiąca sklepów w Polsce. Rynek 
krajowy stanowi jednak tylko 20% całej sprzeda-
ży. Reszta mebli jest eksportowana do ponad 30 
krajów, głównie do Niemiec i Francji.

Sergiusz Martyniuk – zaczynał od 

zakładu kamieniarskiego. Zainwestował w 
sieć sklepów spożywczych i przemysłowych, 
handlował ze Wschodem. Pod koniec lat 80. po-
leciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie obejrzał 
fabrykę traktorów Johna Deere’a, światowego 
lidera produkcji maszyn rolniczych. Wykorzy-
stując chwile słabości państwowej firmy Ursus 
postawił na produkcję traktorów. Najpierw za-
inwestował w jedną halę produkcyjną w Narwi. 
Z biegiem lat pojawiały się nowe inwestycje w 
Narewce, w Strabli, w Siemiatyczach. Rozpoczął 
budowę hali w Hajnówce. PRONAR specjalizuje 
się w produkcji traktorów, naczep i maszyn 
rolniczych.

Wiktor Kabac - ukończył Wydział Sztuk 

Pięknych UMK w Toruniu, kierunek malarstwo w 
pracowni Stanisława Borysowskiego. Członek 
Związku Polskich Artystów Plastyków, jeden z 

Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka „QUERCUS 2015” rozdane
Wieloma uderzeniami ścina się dąb.... Ten szczególnie, który wyrósł z prawdziwej Ziemi Puszczy Białowieskiej. 

- Dorota Perszko - historyk sztuki, teoretyk nowych mediów i peformansu

założycieli Towarzystwa Ochrony Krajobrazu, 
wieloletni nauczyciel plastyki. Zakochany w 
Puszczy Białowieskiej, która jest głównym 
tematem jego prac. Tutaj mieszka i tworzy. Wik-
tor Kabac ma na swoim koncie wiele wystaw, 
jak również realizacji ikonograficznych m.in. w 
Cerkwi św. Ducha w Białymstoku i Soborze św. 
Trójcy w Hajnówce.

Tego wieczoru padło wiele miłych 
słów na temat naszych laureatów, ale i samej 
uroczystości.

Za wszystko, cokolwiek robimy w swo-
im życiu prywatnym i zawodowym oczekujemy 
uznania i akceptacji, chociaż największą rado-
ścią są owoce naszej pracy. - powiedział do ze-
branych burmistrz Jerzy Sirak. - Długo zastana-
wiałem się jak to docenić i okazać. Starałem się 
rozmawiać na ten temat z różnymi ludźmi, jak 
zrealizować ten pomysł. (…) Już kilka lat temu z 
Jarosławem Perszko (…) doszliśmy do wniosku, 
że forma statuetki, która będzie w dużej mierze 
symbolem Hajnówki, symbolem Puszczy Biało-
wieskiej będzie właściwym uznaniem dla ludzi 
szczególnej pracy. Mam tu na myśli ludzi pracy 
twórczej i organizacji działalności produkcyjnej. 
Bo postęp i rozwój może być możliwy tam, gdzie 
są prekursorzy, tam gdzie są wizjonerzy. I my 
mamy tą radość i  to szczęście, że tutaj, w Haj-
nówce takich wspaniałych ludzi mamy.

Maciej Formanowicz przyznał, iż jest 
niezmiernie ucieszony i wzruszony przyznaniem 
nagrody. - Pierwszy raz byłem tutaj w 1970 
roku, na praktyce w Zakładach Drzewnych w 
Hajnówce. Nie przypuszczałem, że po tylu latach 
będę tutaj przyjeżdżał zupełnie w innej roli. Nie 
przypuszczałem, że moja sympatia do Hajnówki 
zostanie w taki sposób zauważona, za co bardzo 
serdecznie dziękuję. Fabryka mebli w Hajnówce 
jest jednym z zakładów grupy Forte. I jest to 
perła w naszej całej strukturze. Jest to najno-
wocześniejsza fabryka w Europie. W przeciągu 
tygodnia produkujemy tutaj 15 tysięcy mebli, 
które wyjeżdżają do krajów całej Europy i poza.

Sergiusz Martyniuk również nie krył 
wzruszenia. - Jestem szczęśliwy z wyróżnienia 
i z pięknej oprawy dzisiejszej gali. Buduję tutaj 
zakład produkcji osi na skalę Europy. Martwię 
się jednak, że nie będzie ludzi do pracy. Powiat 
Hajnowski dotknął ogromny niż demograficzny, 
i stąd apel do młodych ludzi.... - działajcie. Lau-
reat mówił również o kształceniu młodzieży w 
Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, które 
pomogłoby młodym ludziom zdobyć zawód, a 
tym samym pracę w jego zakładzie. 

Na wstępie swej wypowiedzi Wiktor 
Kabac podziękować za zauważenie jego skrom-
nej osoby. - Z Hajnówką jestem mocno zwią-
zany. Mieszkam tuż przy Puszczy Białowieskiej, 

mojej drugiej miłości, która jest w moim malar-
stwie, tęsknotach, wędrówkach i w życiu. Bardzo 
podoba mi się statuetka. Chciałbym dzisiaj, dla 
Państwa zaproponować, by na wzór statuetki, na 
początku nowego stulecia, posadzić w Hajnówce 
100 dębów. Nie ma takiego miasta w Polsce, 
gdzie wędrując nowoczesnym, ładnym chodni-
kiem spotykamy drzewo, które ma 300, 200, 150 
lat. Niech te młode dęby utworzą pokolenie na 
wiele, wiele lat. Niech będą dla następnych poko-
leń tym samym, czym ten dąb jest teraz dla nas.

Statuetki odebrane zostały przy dźwię-
kach fanfar granych przez delegację Orkiestry 
Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce. 
Sylwetki laureatów przedstawiono w filmach 
zrealizowanych przez Telewizję Kablową w 
Hajnówce. W prezentacji wykorzystano również 
fragment filmu Dariusza Szady-Borzyszkow-
skiego.

Podczas uroczystej gali podziękowania 
złożono również autorowi statuetek – Jarosła-
wowi Perszko. Jak sam twierdzi - Wizja statuet-
ki siedziała w nim ponad 20 lat. - Wydaje mi się, 
idealnie charakteryzować to miejsce, w którym 
żyję. (…) Pomysł uhonorowania osób, pracują-
cych dla tego miasta, wnoszących szczególny 
wkład wyszedł od burmistrza, ja tylko ubrałem 
to w formę. Mam nadzieję, że takie nagrody 
zmobilizują innych.

Perełką piątkowego wieczoru był 
wspaniały minirecital Adrianny Biedrzyńskiej. 
- Przepiękna cudowna uroczystość. Podobało 
mi się, że były dwie części. Pierwsza - poważna, 
w której mogłam zaśpiewać moje ukochane 
liryczne piosenki z Kabaretu Starszych Panów. W 
drugiej części mogłam poszaleć i mogliśmy ra-
zem pobawić się przy muzyce z lat 60, 70 i 80. (...) 
Mój udział w gali zaproponował prowadzący uro-
czystość - Dariusz Szada-Borzyszkowski. Cieszę 
się, że burmistrz zgodził się i mogłam tu z Pań-
stwem być. Uwielbiam występować i zwiedzać. 
Jestem zachwycona tym, co zobaczyłam i na 
pewno tu wrócę. Zdążyłam też zrobić wiele zdjęć. 
Bardzo często tu bywamy, gdyż z Darkiem Sza-
dą-Borzyszkowskim robimy program cykliczny 
dla telewizji publicznej. I właśnie tutaj, na Podla-
siu są tak cudowne okolice, że rozważam nawet, 
czy nie przenieść się w te strony – do jakiejś cha-
tynki. Zaczęłam pisać scenariusze, szykuję się do 
swojego filmu i fajnie byłoby mieszkać w takich 
cudownych okolicznościach przyrody, które tak 
inspirują. A poza tym ten, czas tutaj zupełnie 
inaczej płynie. Tu jest fajnie. Tutaj nikt nie pędzi. 
I to jest cudne. Może tego Państwo nie czujecie, 
może to jest nudne, nie wiem... Ale ja potrzebuję 
czegoś takiego – takiego uspokojenia.

Emilia Rynkowska

Hajnowski Dom Kultury zaprasza dzieci i mło-
dzież w wieku od 7 do 24 lat do udziału w Mię-
dzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i 
Młodzieżowej „NUTY PRZYJAŹNI”  
Termin: 6 czerwca 2015 r.  
 godz. 10.00 –  przesłuchania konkursowe  
godz. 16.30 -  omówienie wyników i spotkanie 
z jury  
godz. 18.30 – ogłoszenie wyników, koncert lau-
reatów oraz koncert MONIKI URLIK - wokalistki, 
kompozytorki,  dyrygentki, uczestniczki I edycji 
programu „The Voice of Poland”  
 Uczestnicy walczyć będą o Statuetkę Nut Przy-
jaźni w każdej kategorii wiekowej.  
Na zgłoszenia czekamy do 16 maja 2015 r.  

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
PIOSENKI DZIECIĘCEJ  

I MŁODZIEŻOWEJ „NUTY PRZYJAŹNI” 

HAJNOWSKI DOM KULTURY  
ul. T. Sołoniewicz 4  
17-200 Hajnówka  
woj. podlaskie  
tel./fax  85 682 48 08, 682 32 03  
e-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl
 
PATRONAT HONOROWY :                                                                         
BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA     
PATRONAT  MEDIALNY:                                                                     
Polskie Radio Białystok  
Gazeta Hajnowska 
TV Podlasie 
Regulamin i karta zgłoszenia dostępne na stro-
nach: www.hajnowka.pl i hdk.hajnowka.pl
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Kampania informacyjna dotycząca rozliczania podatku dochodowego zbliża się ku końcowi– do 
30 kwietnia 2015 podatnicy muszą złożyć deklarację podatkową. Przepisy dopuszczają możliwość przeka-
zania 1% podatku na wybrane organizacje pożytku publicznego. W artykule podpowiadamy, jak to działa 
oraz zachęcamy do podarowania podatku organizacjom z terenu powiatu hajnowskiego.

Trochę teorii
1% - to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą na mocy ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 
możemy przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). To druga, obok darowi-
zny, forma wsparcia tych organizacji.

Organizacją Pożytku Publicznego może zostać organizacja pozarządowa (za wyjątkiem partii 
politycznych i tworzonych przez nie fundacji, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorzą-
dów zawodowych i organizacji pracodawców). Każdy podmiot, który zamierza starać się o nadanie statusu 
OPP musi spełnić określone wymogi, oraz uzyskać potwierdzenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym (KRS). Potwierdzeniem nabycia statusu OPP jest odpowiedni wpis do KRS (na wyciągu z KRS, w polu 
„status opp” jest wpisane słowo „TAK”).

Jeśli chcemy przekazać 1% wybranej organizacji, należy wypełnić w swojej deklaracji podatkowej 
odpowiednie pola. Należy tam wpisać numer KRS organizacji, kwotę jaką przekazujemy danej fundacji 
(nie może przekroczyć 1%, wyliczana jest z kwoty należnego podatku) oraz cel szczegółowy. 1% trafia 
na konto organizacji za pośrednictwem urzędu skarbowego w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania 
podatkowego przez podatnika. Do otrzymywania 1% uprawione są tylko organizacje pożytku publicznego.

1% dla organizacji z terenu powiatu hajnowskiego
Spis organizacji jest dostępny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej. Wśród ponad 8      tys. podmiotów znajdują się także stowarzyszenia i fundacje dzia-
łające na terenie powiatu hajnowskiego. Starostwo Powiatowe w Hajnówce uruchomiło zakładkę 
„Przekaż 1% podatku”, gdzie można znaleźć dane organizacji oraz instytucji z naszego regionu.
Wśród nich znajdują się szkoły, fundacje oraz hajnowski SP ZOZ. Zachęcamy do podarowania procenta po-
datku– ten gest nic nie kosztuje, za to pomaga w realizacji projektów służącym całej społeczności lokalnej 
oraz osobom potrzebującym.                                                                                        Katarzyna Nikołajuk

Podaruj 1% organizacjom pozarządowym 
z terenu powiatu hajnowskiego

Zawody pływackie
Sukcesem organizacyjnym, jak i spor-

towym zakończyły się Półfinały Wojewódzkie 
w pływaniu, które po raz pierwszy zostały 
przeprowadzone w Hajnówce. 

W poniedziałek, 16 lutego 2015r., w 
hajnowskim Parku Wodnym ogółem o medale 
rywalizowało 125 zawodników i zawodniczek 
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z 
Bielska Podlaskiego, Michałowa, Moniek i Haj-
nówki. Reprezentanci naszego miasta zdobyli 
8 medali.

Na wysokości zadania stanęli organi-
zatorzy, którzy postarali się o to, aby jak przy-
stało na imprezę tak wysokiej rangi, zawody 
miały odpowiednią oprawę. Specjalnie spro-
wadzono do Hajnówki elektroniczny pomiar 
czasu, a dzięki pracy sędziów zmagania prze-
biegały sprawnie. (Pod koniec ubiegłego roku 
15 osób zdobyło uprawnienia sędziów okrę-
gowych). Śmiało można stwierdzić, że jedynie 
poprzez wspólne działania Parku Wodnego, 
Ośrodka Sportu i Rekreacji i Powiatowego SZS 
osiągnęliśmy zamierzone cele. 

Zawody miały należyty, uroczysty cha-

rakter. Oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz 
Miasta Jerzy Sirak, a całość przedsięwzięcia 
uwieczniła swoją kamerą Telewizja Kablowa 
Hajnówka.

Do organizatorów dostroili się także 
pływacy, bowiem rywalizacja stała na wysokim 
poziomie sportowym. Zawody przeprowadzo-
no w dwóch blokach startowych, a zmagania 
trwały ponad cztery godziny. 

Kat. Szkół Podstawowych
Cieszy nas udany występ Patryka 

Niewiarowskiego (SP 2), który o niespełna 
sekundę przegrał rywalizację o złoty medal na 
dystansie 50 m stylem grzbietowym z uczniem 
o 2 lata starszym z SP 4 Bielsk Podlaski. Z 
dobrej strony zaprezentował się także Jakub 
Giermaniuk (SP 5), który po zaciętej walce z 
Mateuszem Zyskowskim (SP 5) zdobył brązowy 
medal na 50m klasykiem. 

Oprócz medalistów na słowa pochwały 
zasłużyli także: Izabela Denisiuk (SP 2), Wik-
toria Niewiarowska (SP 2) i Kacper Kozłowski 
(SP 6), którzy byli o włos od podium zajmując 
czwarte miejsca. Cd. str. 4

Dnia 26 lutego 2015r. w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbyła się 
V sesja Rady Powiatu Hajnowskiego. Rada zapoznała się z działalnością Zarządu oraz powiatowych jednostek 
organizacyjnych, podjęła też kilka ważnych uchwał.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Lech Jan Michalak. W sesji udział wzięli radni sejmiku woje-
wództwa podlaskiego, kierownicy jednostek straży i policji, kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, 
naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz mieszkańcy. 

W trakcie sesji radni wysłuchali sprawozdań z działalności: Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 
2014r., Komendy Powiatowej Policji za 2014r.,  Komendy Powiatowej PSP za 2014r., Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku Publicznego. Ponadto, radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu za-
pobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, z informacją o stanie 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie powiatu oraz sprawozdaniem z wysokości średnich wynagro-
dzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansów zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez powiat.

Podczas obrad Rada podjęła uchwały w sprawach: zmian w budżecie na 2015r.;zmian do wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2015-2023; udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa podlaskiego; 
powołania składu osobowego Komisji Rady Powiatu; rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Hajnówce; określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2015r,; ustalenia składu osobowego Rady Społecznej SP ZOZ w Hajnówce; zamiaru 
likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Hajnówce; zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych w Hajnówce;  zmiany uchwały Nr XXXVI/250/14 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 października 
2014r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Gimnazjum Nr 4 w Hajnówce; zmiany uchwały Nr XVII/130/12 Rady 
Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem jest Powiat Hajnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Ożywioną dyskusję wywołał projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla samorządu wojewódz-
twa podlaskiego. Część radnych postulowała odłożenie momentu podjęcia uchwały na przyszłość, aby wyjaśnić 
wątpliwości odnoszące się do, najogólniej rzecz ujmując, celowości inwestycji (radni wyrażali wątpliwość co do 
faktu, czy rondo to jedyne najtańsze rozwiązanie) i gospodarności (radni zwrócili m.in. uwagę na kwestie związane 
z wykonaniem umownych zobowiązań, takich jak droga Zwodzieckie – Juszkowy Gród). Ostatecznie Rada podjęła 

uchwałę w tej sprawie. Uchwała stanowi odpowiedź na pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich, w trosce o bezpieczeń-
stwo uczestników ruchu drogowego, wystąpiono z propozycją budowy ronda na drodze wojewódzkiej. Rada Powia-
tu Hajnowskiego zdecydowała się zaakcentować swoje poparcie dla tej inicjatywy, udało nam się wygospodarować 
część środków na wykonanie dokumentacji technicznej. Pozostałą kwotę oraz koszty inwestycji pokryłby samorząd 
województwa– są to więc środki pochodzące z zewnątrz. Podjęcie  uchwały nie przesądza o tym, że rondo powsta-
wanie, jednak cieszę się, że Rada Powiatu chce wykorzystywać każdą okazję, by zwiększyć nakłady inwestycyjne w 
naszym powiecie – mówi Starosta Mirosław Romaniuk.

W trakcie sesji Stefan Kuczyński złożył uroczyste ślubowanie na radnego (radny wszedł do rady w miej-
sce wygaszonego mandatu Andrzeja Skiepko), ponadto radni dyskutowali nad sytuacją szkolnictwa zawodowego. 
Z kolei na wniosek Przewodniczącego Lecha Jana Michalaka Rada Powiatu uczciła minutą ciszy pamięć osób 
zesłanych na Syberię oraz uczestników drugiej konspiracji niepodległościowej – Żołnierzy Wyklętych.

Więcej informacji odnośnie interpelacji radnych oraz przebiegu sesji można znaleźć w Biuletynie Infor-
macji Publicznej umieszczonego na stronie Starostwa Powiatowego oraz stronie www.powiat.hajnowka.pl

Katarzyna Nikołajuk

V sesja Rady Powiatu Hajnowskiego I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 
„Zwierzęta w Puszczy” – poznaliśmy laureatów

– jury doceniło starania młodych artystów, 
każdy z nich otrzymał zestaw upominkowy. 
Na uczestników konkursu czekały atrakcyj-
ne nagrody m.in. maskotki, puzzle, książki, 
pamiątkowe dyplomy i wiele innych. Pozo-
stałym dzieciom nagrody wręczyły Agnieszka 

Pisz oraz Urszula 
Olejnicka. Cieszy 
fakt, że już naj-
młodsi miesz-
kańcy powiatu, 
ale także dzieci 
z innych krajów 
poznają Pusz-
cze Białowieską, 
stanowiącą na-
sze lokalne dzie-
dz ic two.  Mam 
nadzieję, że te-
matyka przyrody 
na trwale ich za-
interesuje. Do or-

ganizatorów kieruję słowa uznania za pomysł 
i sprawną realizację konkursu. Wszystkie na-
desłane prace były bardzo piękne, jury miało 
przed sobą trudne zadanie. Samorząd powia-
towy zawsze chętnie wspiera takie inicjatywy 
i oby ich w przyszłości było więcej. Radość 
na twarzach dzieci to widok bezcenny- mówi 
Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk.

Uroczystość wręczenia  nagród 
uświetnił występ artystyczny wychowanków 
przedszkola. Zaprezentowały się maluszki 
oraz sześciolatki. Mali aktorzy wcielili się w 
mieszkańców puszczy, przypomnieli o potrze-
bie ochrony lasu i bogactwie przyrodniczym. 
Nad scenariuszem uroczystości czuwali orga-
nizatorzy konkursu: dyrektor placówki Iwona 
Raszkiewicz oraz nauczyciele- Beata Środa, 
Joanna Baczyńska i Bożena Janicka. Dyrek-
tor placówki podziękowała nauczycielom, 
gościom oraz rodzicom za aktywny udział w 
przedsięwzięciu, po czym zaprosiła wszyst-
kich na wspólny poczęstunek

Puszcza Białowieska to skarbiec 
unikatowej przyrody i kultury, które od wie-
ków fascynuje, inspiruje kolejne pokolenia. 
Konkurs z pewnością zaszczepił szacunek do 
przyrody wśród najmłodszych – w końcu los 
tego unikowego ekosystemu będzie leżał w 
ich rękach. Lista laureatów dostępna jest na 
stronie www.powiat.hajnowka.pl. 

Katarzyna Nikołajuk

Największym skarbem naszego re-
gionu jest Puszcza Białowieska – jest to las 
na tyle cenny, że figuruje na liście Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO. Dzięki inicjatywie 
dyrekcji i nauczycieli z Przedszkola nr 2 w 
Hajnówce, przedszkolaki z Polski i zagranicy 

mogły odkryć jej tajemnice oraz mieszkań-
ców. Patronat nad konkursem objął Starosta 
Hajnowski oraz Burmistrz Miasta Hajnówka. 
27.02.2015r. w Przedszkolu Nr 2 w Haj-
nówce odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie 
I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego 
„Zwierzęta w Puszczy”. W uroczystości udział 
wzięli: Starosta Hajnowski Mirosław Roma-
niuk, Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, 
inspektor ds. oświaty, kultury i sportu Urzędu 
Miasta Hajnówka Jolanta Stefaniuk, przed-
stawiciel Nadleśnictwa Browsk Urszula Olej-
nicka, przedstawiciel Nadleśnictwa Hajnówka 
Agnieszka Pisz, uczestnicy konkursu i rodzice.

Przedsięwzięcie mające na celu pro-
pagowanie wiedzy o Puszczy Białowieskiej 
oraz promocję regionu, cieszyło się dużym za-
interesowaniem– wpłynęło 207 pięknych prac. 
W konkursie udział wzięły przedszkolaki z 
Polski i zagranicy: Estonii, Norwegii i Niemiec. 
Jury w składzie: inspektor ds. oświaty, kultury 
i sportu Urzędu Miasta Hajnówka Jolanta Ste-
faniuk, przedstawiciel Nadleśnictwa Browsk 
Urszula Olejnicka oraz dyrektor Przedszkola 
nr 2 Iwona Raszkiewicz przyznało nagrody w 
kategorii wiekowej 3-4 latki, 5-6 latki, wyróż-
nienia oraz nagrody specjalne. 

Laureatom konkursu nagrody wręczyli 
Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk (kat. 
2-3 lata) oraz Burmistrz Miasta Jerzy Sirak 
(kat. 4-6). W konkursie nie było przegranych 
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Starostwo Powiatowe posiada Cer-
tyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 
nieprzerwanie od 2005r. Proces certyfikacji 
został wdrożony w celu jak najsprawniejszego 
świadczenia usług na rzecz lokalnej społecz-
ności. Certyfikat ISO będący uniwersalnym i 
rozpoznawalnym znakiem jakości, stanowi 
potwierdzenie wdrożenia i przestrzegania 
przez Starostwo Powiatowe międzynaro-
dowych norm w zakresie realizacji zadań 
publicznych na rzecz rozwoju powiatu oraz 
zaspokojeniu potrzeb lokalnej wspólnoty sa-
morządowej.

Proces wdrożenia systemu Zarządza-
nia Jakością ISO stanowił wewnętrzny „au-
toremanent” polegający na uporządkowaniu 
kompetencji, zadań i uprawnień pracowników, 
określeniu kanałów obiegu informacji oraz 
wypracowaniu zasad właściwej komunikacji 
między wydziałami i jednostkami organizacyj-
nymi–efektem finalnym tych działań jest udo-
skonalenie pracy urzędu. Dla mieszkańców 

Starostwo Powiatowe otrzymało nowy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO

oznacza to m.in. skrócenie czasu załatwienia 
spraw, oczywiście przy zachowaniu przepi-
sów wynikających z Kodeksu postępowania 
administracyjnego. W tym celu opracowane 

zostały karty usług dla poszczególnych wy-
działów informujące o sposobie załatwienia 
danej sprawy urzędowej (zobacz: Jak załatwić 
sprawę). Wdrożone zostały także działania z 
zakresu e-administracji (platforma e-urząd, 
e-puap) ułatwiające załatwienie spraw, bez 
konieczności fizycznego kontaktu z urzędem. 
Zadbano również o zapewnienie łatwiejszego 
dostępu do informacji, z czym wiąże się uru-
chomienie Punktu Obsługi Klienta. Kolejnym 
ważnym elementem było wypracowanie zasad 
otwartej polityki informacyjnej oraz nakreśle-
nie kierunków rozwoju powiatu hajnowskiego. 
Wszystkie podstawowe zasady działania, 
misja powiatu hajnowskiego, cele i sposób 
ich realizacji zostały ujęte w Polityce Jakości 
Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz 
opisane w Księdze Jakości.

Okres ważności otrzymywanego Cer-
tyfikatu wynosi trzy lata– w styczniu bieżącego 
roku starostwo po raz kolejny przystąpiło 
do audytu recertyfiakcyjnego. Urząd spełnił 

wymagania normy ISO 9001. Podczas uroczy-
stości nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu 
Hajnowskiego” miało miejsce uroczyste 
wręczenie nowego Certyfikatu systemu za-
rządzania jakością ISO 9001:2009. Certyfikat 
ISO jako potwierdzenie wysokiego standardu 
świadczonych usług to z pewnością duże wy-
różnienie. Zarazem jednak stanowi wyzwanie 
do dalszego doskonalenia pracy w służbie 
publicznej.

Nie jest to jedyne wyróżnienie, jakie 
otrzymał samorząd powiatowy. Powiat Haj-
nowski zajął VII miejsce w Ogólnopolskim 
Rankingu Powiatów i Gmin za rok 2014, pro-
wadzonego przez Związek Powiatów Polskich 
w kategorii „powiaty do 60 tys. mieszkańców”. 
Ranking trwa przez cały rok i stanowi wszech-
stronną ocenę działalności samorządu. Powiat 
Hajnowski po raz kolejny zajął miejsce w 
pierwszej 10 w kategorii „powiaty do 60 tys. 
mieszkańców”. 

Katarzyna Nikołajuk

Kat. Szkół Gimnazjalnych
Po raz kolejny wysoką formę potwier-

dziła czołowa hajnowska pływaczka Justyna 
Klimiuk (PG 2), która zdecydowanie wygrała 
wyścig na 50 m stylem motylkowym, stając tym 
samym na najwyższym stopniu podium. Złoty 
krążek padł również łupem Damiana Abram-
czuka (PG 1), który zwyciężył na dystansie 50m 
w stylu klasycznym.

Do grona hajnowskich medalistów do-
łączyli ponadto Natalia Woroniecka (PG DNJB) 
– srebro oraz Bartosz Karpiński (PG 3) i Szymon 
Wiluk (PG 2) – obaj wywalczyli brąz.

Duże powody do satysfakcji mieli także 
zawodnicy, którzy uplasowali się na IV miejscu: 
Patryk Kruszewski (PG 1), Norbert Pawlenko, 
Adrian Anchim (obaj PG 4)  i Aaron Marczuk 
(PG DNJB).

W sztafecie 4 x 50m brązowy medal 
zdobyli uczniowie z Gimnazjum nr 2, którzy wy-
przedzili zawodników z Gimnazjum nr 4.

Nowe inwestycje 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Po zakończeniu poszczególnych wyści-
gów najlepsi pływacy otrzymali medale. 

Poniedziałkowe zawody uważamy 
za udane. Mamy nadzieję, że nasze starania 
zostaną zauważone i to my będziemy w przy-
szłości organizatorem jednych z Mistrzostw 
Wojewódzkich na szczeblu szkolnym lub klu-
bowym, które w chwili obecnej odbywają się 
na pływalniach w Augustowie, Suwałkach i 
Białymstoku. 

Wszystkim, którzy zakwalifikowali się 
życzymy dalszych sukcesów na finałach woje-
wódzkich.

Kibiców zapraszamy na międzynarodo-
we zawody klubowe organizowane w ramach 
mikro-projektu „Aktywnie na sportowo w Eu-
roregionie Puszcza Białowieska”, które odbędą 
się 18 kwietnia br.

Małgorzata Muszkatel, Janusz 
Ludwiczak

fot. Mirosław Awksentiuk

wodno-ściekowej, a osiągnięte oszczędności pozwoliły zminimalizować wpływ inwestycji na wzrost cen 
usług.

Od czerwca 2014 roku PWiK realizuje kolejny projekt współfinansowany ze środków unijnych w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko p.n. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki 
wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – etap II”. Budżet nowego projektu tym razem wynosi ponad 11 mln 
złotych. Zakończenie drugiego etapu zaplanowano na grudzień 2015r. Głównym zadaniem nowego przed-
sięwzięcia jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o technologię przeróbki osadów pościekowych.

Osady pościekowe są podstawowym i najbardziej uciążliwym odpadem powstającym w procesie 
oczyszczania ścieków. Na hajnowskiej oczyszczalni są to wyłącznie osady nadmierne, czyli masa tworzona 
głównie przez organizmy biorące udział w procesie oczyszczania ścieków, których przyrost reguluje się po-
przez odprowadzenie z układu. Właściwe zagospodarowanie osadów jest poważnym wyzwaniem na każdej 
oczyszczalni pod względem finansowym, technicznym i formalno-prawnym. Aby skutecznie niwelować 
uciążliwość osadów dla środowiska należy je poddawać dalszej przeróbce.

W oparciu o technologię autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów, która została zaprojekto-
wana na oczyszczalni w Hajnówce, będzie produkowany substrat pozbawiony patogenów i nieprzyjem-
nych odorów o wysokiej wartości nawozowej przewyższającej tradycyjny kompost, który będzie można 
bezpiecznie składować i transportować. Innym „produktem ubocznym” przeróbki osadów, który należy 
wykorzystać, jest energia cieplna. Powstające w wyniku przemian biochemicznych ciepło posłuży do ogrza-
nia wody użytkowej oraz pomieszczeń technologicznych, socjalnych i biurowych na terenie oczyszczalni 
ścieków. W wyniku przemian biochemicznych nastąpi istotna redukcja ilości osadów, a powstający finalnie 
substrat nawozowy będzie można zagospodarować przyrodniczo np. w procesie nawożenia pól i użytków 
zielonych. Istnieje, co ważne, możliwość uzyskania certyfikatu nawozowego, dzięki któremu osad przesta-
nie być odpadem niebezpiecznym, a stanie się produktem. Uprości to zdecydowanie stronę formalno-praw-
ną gospodarki osadowej i może w dalszej perspektywie przyczynić się do obniżenia kosztów działalności 
samej oczyszczalni. Certyfikowany nawóz jako produkt będzie można wprowadzić do obrotu handlowego.

Uzupełnieniem gospodarki osadowej będzie zakupiony w grudniu 2014r. ciągnik rolniczy do trans-
portu osadów o mocy 157KM. Produkowany substrat nawozowy po odwodnieniu będzie wywożony na plac 
składowy, a następnie transportowany i wykorzystywany na wytypowanych polach uprawnych.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach otrzymanej dotacji jest budowa 
kanalizacji sanitarnej na ul. Poryjewo w Hajnówce. Roboty budowlane zostały zakończone w listopadzie 
2014r. Po wykonaniu przez dostawcę energii przyłącza elektrycznego i uruchomieniu pompownia ścieków, 
kanalizacja zostanie oddana do użytkowania.

Zaangażowanie PWiK w rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wysoki stopień skanalizowa-
nia miasta sięgający 97%, były ważnym argumentem dla ekspertów oceniających nasz wniosek i zadecy-
dowały w dużej mierze o przyznaniu środków na zakup wysokozaawansowanego technologicznie samo-
chodu specjalistycznego do utrzymania sieci kanalizacyjnej. Pojazd pozwoli na jednoczesne udrażnianie i 
oczyszczanie przewodów kanalizacyjnych z zalegających w nich zanieczyszczeń. Zalety nowego samochodu 
pozwolą na zastąpienie w pracy dwóch jednocześnie eksploatowanych w tym celu ponad trzydziestoletnich 
pojazdów. Woda do udrażniania i czyszczenia kanałów będzie odzyskiwana ze ścieków, a konstrukcja urzą-
dzeń hydraulicznych będzie umożliwiała pracę pojazdu również w warunkach zimowych w temperaturze 
do -15ºC bez niebezpieczeństwa uszkodzenia sprzętu. Dostawa samochodu jest przewidziana na koniec 
drugiego kwartału 2015r.

W ramach przyznanej dotacji finansowany jest również nadzór inwestorski nad robotami budowla-
nymi oraz działania promocyjne. Z oszczędności uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych zostanie 
sfinansowana modernizacja i monitoring wszystkich pompowni ścieków na terenie Hajnówki.
  Artur Gierasimiuk
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Sobotni bal karnawałowy prze-
szedł do historii, jako jeden z najbardziej 
udanych, sprawiając tym ogromną 
satysfakcję organizatorom jak i uczest-
nikom imprezy.  Samorządowy Bal 
Sportu, bo o nim mowa, odbył się w Haj-
nowskim Domu Kultury 14 lutego 2015r. 
- na jego parkiecie bawiło się 214 osób. 
Organizatorzy starali się uczynić wszyst-
ko aby goście bawili się świetnie aż do 
białego rana.      Małgorzata Muszkatel

Bal w OSiR


