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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka 
w okresie od 9 lipca 2016 roku do 9 września 2016 roku.

W dniach  od  dnia  11.07.2016  r.  do  dnia  12.08.2016  r.  do  sekretariatu  Urzędu  Miasta
Hajnówka  wpływały  projekty  Budżetu  Obywatelskiego  na  rok  2017,  składane  przez  osoby
zamieszkałe w mieście Hajnówka. Każdy projekt miał dołączoną listę z poparciem co najmniej 15
mieszkańców  Hajnówki.  Łącznie  wpłynęło  18  projektów  (5  projektów nieinwestycyjnych  i  13
projektów inwestycyjnych), a są to:
a) projekty nieinwestycyjne:

1. XXI Międzynarodowy Turniej Bokserski,
2. Parada Orkiestr Dętych,
3. Nigdy nie … zgaśnie! Z kart historii hajnowskich straży pożarnych – wystawa fotografii,
4. Hajnowska Fabryka Produkcji Dobra,
5. Bieg Rodzinny w Puszczy Białowieskiej.

b) projekty inwestycyjne:
1. Kurtyna wodna,
2. Biblioteka – przestrzeń otwarta dla wszystkich,
3. Piramida linowa na Osiedlu Judzianka,
4. Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Mazury,
5. Wodny tor przeszkód dla Hajnówki,
6. Tablica w formie artystycznej – upamiętniająca miejsce i ludzi,
7. Boisko do gry w piłkę nożną,
8. Rozbudowa siłowni „pod chmurką” w Parku Miejskim w Hajnówce,
9. Doposażenie  i  rozbudowa istniejącego  Miejskiego  Placu  Zabaw w dodatkowe elementy

zwiększające jego funkcjonalność,
10. Psi Park z terenem do tresury,
11. Budowa pomnika poświęconego pamięci dr Tadeusza Rakowieckiego,
12. Potańcówki pod dębami,
13. Boisko do gry w piłkę nożną.

Powołany  zarządzeniem  Burmistrza  Miasta  Hajnówka,  Zespół  ds.  Budżetu  Obywatelskiego,
dokonał  analizy  formalnej  i  merytorycznej  zgłoszonych  projektów,  w  wyniku  czego  projekt
inwestycyjny  „Boisko  do  gry  w  piłkę  nożną”  został  odrzucony,  gdyż  nie  spełniał  wymogów
formalnych. Następnym etapem realizacji założeń Budżetu Obywatelskiego 2017 będą konsultacje
społeczne  w  formie  publicznego  głosowania  nad  wyborem 3  projektów nieinwestycyjnych  i  3
projektów inwestycyjnych,  spośród  wszystkich  zgłoszonych,  których  realizacja  nastąpi  w 2017
roku.

16 sierpnia 2016 roku Burmistrz Miasta Hajnówka uczestniczył w apelu z okazji 97 rocznicy
powołania Policji Państwowej, w którym udział wzięli: Dyrektor Biura Poselskiego Wiceministra
MSWiA Jarosława  Zielińskiego -  Jędrzej  Łucyk,  senator  Tadeusz  Romańczuk  oraz  Komendant
Wojewódzki Policji w Białymstoku - Daniel Kołnierowicz. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli
się  również  przedstawiciele  samorządu  lokalnego,  przedstawiciele  duchowieństwa,  nadleśnictw
oraz innych służb mundurowych. Na uroczystości nie zabrakło również rodzin funkcjonariuszy oraz
mieszkańców miasta. Uroczyste obchody były okazją, by docenić zaangażowanie funkcjonariuszy
policji. Podczas uroczystości nadano akty nominacji na wyższe stopnie policyjne. Awansowano 27
hajnowskich funkcjonariuszy. 

W dniu  9  września  2016  r.  Burmistrz  Miasta  Hajnówka   uczestniczył  w  konferencja  pt.
„Możliwości rozwoju turystyki rowerowej w podlaskich parkach narodowych i krajobrazowych a
ich ochrona”.
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Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa: 

− Nabyto  w  formie  darowizny  do  zasobu  gruntów  miasta  Hajnówka  nieruchomość  od  osób
fizycznych, oznaczoną numerem geodezyjnym 446/41 o pow. 0,1660 ha z przeznaczeniem na ulicę
miejską,

− Nabyto  w  formie  darowizny  do  zasobu  gruntów  miasta  Hajnówka  nieruchomość  od  osób
fizycznych, oznaczoną numerem geodezyjnym 445/17 o pow. 0,1623 ha z przeznaczeniem na ulicę
miejską,

− Rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa
do  lokalu  mieszkalnego  nr  23  położonego  w budynku  wielorodzinnym przy  ul.  3  Maja  22  w
Hajnówce, cena osiągnięta w przetargu 66.000,00 zł + koszty przygot. nier. do zbycia 738,00 zł.-
nabywca Niedzielska Krystyna zam. w Hajnówce,

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości  dokonania podziału działki  oznaczonej  numerem
geodezyjnym  2190/8  stanowiącej  własność  Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej  w  Hajnówce
położonej w Hajnówce  przy ul. Lipowej,

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działek oznaczonych numerami
geodezyjnymi 2698/16 i 2698/17 stanowiących własność Forte S.A. położonych przy ul. 3 Maja,

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości  dokonania podziału działki  oznaczonej  numerem
geodezyjnym 1056/59 stanowiącej własność Rindipol S.A. położonej w Hajnówce  przy ul. 3 Maja,

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działek oznaczonych numerami
geodezyjnymi  133,  153/2  i  154/3  stanowiących  własność  Gminy  Miejskiej  Hajnówka  obręb
Poryjewo,

− Wydano postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania rozgraniczeniowego,
− Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia podziału działek oznaczonych numerami geodezyjnymi

2698/16 i 2698/17 stanowiących własność Forte S.A.  położonych przy ul. 3 Maja,
− Wydano  decyzję  w  sprawie  zatwierdzenia  podziału  działki  oznaczonej  numerem  geodezyjnym

215/1 stanowiącej własność osoby fizycznej  przy ul. Poddolnej,
− Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia podziału działek oznaczonych numerami geodezyjnymi

133, 153/2 i 154/3 stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka obręb Poryjewo.

Z zakresu budownictwa i inwestycji:

− Trwał  nadzór  i  bieżące  uzgadnianie  opracowywanej  dokumentacji  projektowo –  kosztorysowej
przebudowy ulic: Nowowarszawskiej, Juliana Tuwima, Adma Mickiewicza, Jana Kochanowskiego,
Jodłowej, Ciasnej i Klonowej oraz budowy kanalizacji deszczowej od ul. 11 Listopada poprzez ul.
Brzozową i Grunwaldzką do rzeki Leśnej,

− Realizowano roboty drogowe związane z przebudową dróg i chodników:
− ul. Zajęcza - wykonano warstwę ścieralną nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej

asfaltowej i wjazdy bramowe - zakończono przebudowę ulicy, 
− ul.  Armii Krajowej  -  wykonano warstwę ścieralną nawierzchni z mieszanki mineralno -

bitumicznej asfaltowej,  chodniki,  parkingi i wjazdy bramowe - zakończono przebudowę
ulicy,

− ul.  Niedźwiedzia  -  ustawiono  krawężniki  i  wykonano  warstwę  wiążącą  i  ścieralną
nawierzchni  z  mieszanki  mineralno  -  bitumicznej  asfaltowej,  do  wykonania:  wjazdy
bramowe,

− ul.  Jastrzębia  -  wykonano  odwodnienie  korpususu  drogowego  oraz  warstwę  wiążącą  i
ścieralną  nawierzchni  z  mieszanki  mineralno  -  bitumicznej  asfaltowej,  do  wykonania:
wjazdy bramowe, 

− ul. Sokola - wykonano odwodnienie korpusu drogowego - przepust oraz warstwę wiążącą i
ścieralną  nawierzchni  z  mieszanki  mineralno  -  bitumicznej  asfaltowej,  do  wykonania:
wjazdy bramowe, 

− ul. Doc. Adama Dowgirda - wykonano parking przy SP ZOZ, 
− ul. Armii Krajowej - wykonano parking przy budynku ZGM,
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− droga dojazdowa do MOPS - wykonano podbudowę, chodnik i nawierzchnię z mieszanki
mineralno - bitumicznej asfaltowej,

− Zespół  Szkół  Nr  1  -  w  trakcie  realizacji:  wykonanie  nawierzchni  z  kostki  brukowej,
betonowej.

− Kontynuowano  prace  planistyczne  związane  z  procedurą  sporządzenia  zmiany  studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Hajnówka (tereny ul. dr. T.
Rakowieckiego  i  Szosa  Kleszczelowska),  oraz  zmiany Miejscowych  planów zagospodarowania
przestrzennego miasta Hajnówka: Obszar 2 Hajnówka - Południe, Obszar 3 Hajnówka - Wschód
oraz tereny ul. dr. T. Rakowieckiego i Szosy Kleszczelowskiej.

− Wydawano  wypisy  i  wyrysy  z  planów  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Hajnówka,
zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w mpzp.

Z zakresu zamówień publicznych:

− W dniu 15.07.2016 r. wszczęto, a w dniu 05.08.2016 r. rozstrzygnięto  postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych II”, położonych przy ul.
Piłsudskiego  50  i  ul.  Białowieskiej  30.  Przetarg  wygrała  firma:  Przedsiębiorstwo  Usług
Komunalnych Sp. z o.o.  z siedzibą w Hajnówce, przy ul.  Łowczej 4, za kwotę 999.865,30 zł.
Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 05.08.2016 r.

− W dniu 19.08.2016 r. wszczęto, a w dniu 07.09.2016 r. rozstrzygnięto  postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Zatrudnienie personelu do projektu pt. Witamy w przedszkolu”. 
Przetarg wygrali: 

− zadanie nr 1  - Kamila Zin,  Hajnówka, ul. Zwierzyniecka 16 - cena 2.464 zl./m-c, 
− zadanie nr 2  - Agata Majewska-Iwaniuk,  Hajnówka, ul. Wincentego Kołodzieja 71 - cena 

2.464 zł./m-c,
− zadanie nr 3  - Ewa Parfieniuk,  Hajnówka, Chytra 35 - cena 2.398 zł./m-c,
− zadanie nr 4  - w tej części postępowanie unieważniono,
− zadanie nr 5  - Anna Tomaszuk, Hajnówka, ul. Reja 3/31 - cena 1.850 zł./m-c,
− zadanie nr 6  - Joanna Gierasimiuk, Hajnówka; Dubiny, ul. Główna 25 - cena 2.000 zł./m-c,
− zadanie nr 7  - Maria Maciuka, Hajnówka, ul. Duboisa 6 - cena 1.880 zł./m-c,
− zadanie nr 8  - Lilla Trofimiuk,  Hajnówka, ul. Targowa 85 - cena 1.850 zł./m-c,
− zadanie nr 9  - Eugenia Panfiluk, Hajnówka, ul. Kwiatowa 6 - cena 1.200 zł./m-c.

Z zakresu oświaty, kultury i sportu: 

− Wydano  decyzję  przyznającą  pracodawcy  dofinansowanie  kosztów  kształcenia  młodocianego
pracownika na kwotę 1778,00 zł.

− Przesłano do Kuratorium Oświaty w Białymstoku wniosek o uruchomienie i rozliczenie za miesiąc
lipiec  2016r.  środków  Funduszu  Pracy  na  dofinansowanie  pracodawcy  kosztów  kształcenia
młodocianego pracownika na łączną kwotę 1778,00 zł.

− W dniach 26 i 27 sierpnia 2016r. w mammobusie ustawionym przy Urzędzie Miasta w Hajnówce
wykonywano bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w przedziale wiekowym 50 – 69 lat
oraz w przypadku posiadania skierowania na mammografię od lekarza dowolnej specjalizacji dla
kobiet w wieku 40 – 49 lat  i  70 – 75 lat.

− Odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Stypendialnej,  która  przeanalizowała  74  wnioski  o  przyznanie
Stypendium  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  imienia  Pelagii  Ponieckiej.  Decyzją  Komisji,
zatwierdzoną przez Burmistrza, w/w Stypendium otrzyma 68 uczniów hajnowskich szkół, w tym
sześćdziesięciu  czterech  za  wyniki  w  nauce,  dwóch  za  osiągnięcia  artystyczne  oraz  dwóch  za
osiągnięcia sportowe. Komisja negatywnie zaopiniowała: 2 wnioski o przyznanie stypendium za
osiągnięcia  artystyczne  oraz  4  wnioski  o  przyznanie  stypendium  za  osiągnięcia  sportowe  –
uczniowie, którzy otrzymali niewystarczającą liczbę punktów.

− Dokonano aktualizacji wniosku o dotację na podręczniki i materiały ćwiczeniowe, podręczniki do
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języka obcego nowożytnego dla uczniów klasy I, II, III, IV i V szkoły podstawowej oraz I i II
gimnazjum,  a  także  wszystkich  uczniów  z  orzeczeniem o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  w
wysokości i otrzymano pełną kwotę dotacji (około 120.000 zł).

− Pozyskano dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w kwocie 13.000 zł
na: doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne – w wysokości 8.000 zł (po 2.000 zł na szkołę) oraz
doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej funkcjonującego w Zespole
Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce – w wysokości 5.000 zł.

− Przeprowadzono  postępowania  egzaminacyjne  dla  trzech  nauczycieli  hajnowskich  placówek
oświatowych  ubiegających  się  o  awans  na  stopień  zawodowy  nauczyciela  mianowanego  (2
nauczycieli z Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce oraz 1 z Przedszkola Nr 1 w Hajnówce) oraz w dniu
17.08.2016 r. wręczono Akty nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego.

− Dokonano wpisu do ewidencji  szkół  i  placówek niepublicznych,  prowadzonej  przez Burmistrza
Miasta Hajnówka, placówki pod nazwą: Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego
w Hajnówce z siedzibą przy  ul. Piłsudskiego 3 w Hajnówce. Obecnie do placówki uczęszcza 7
dzieci.

− Na  zaproszenie  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  w  dniu  12.08.2016  r.  odbył  się  występ
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Zespół wystąpił bezpłatnie.

− Wyrażono  zgodę  na  sfinansowanie, dla  czterech  zawodników  Hajnowskiego  Klubu  Karate
Tradycyjnego, opłaty startowej uprawniającej do udziału w  Mistrzostwach Świata Dzieci, które
odbędą się w Katowicach (łącznie 800 zł – po 200 zł na zawodnika).

− Zorganizowano nauczanie indywidualne dla dwóch uczniów – po jednym z Zespołu Szkół Nr 2 z
Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce oraz Zespołu Szkół Nr 3 w Hajnówce.

− Zakończono negocjacje i rozpoczęto realizację projektu „Witamy w przedszkolu” dofinansowanego
z Funduszy Europejskich w ramach Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego na lata
2014 - 2020. Wartość projektu wynosi: 1.001.838,00 zł,  z tego dofinansowanie z UE: 851.162,00
zł. Projekt będzie realizowany na terenie Miasta Hajnówka w trzech przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest  Gmina Miejska Hajnówka:  Przedszkolu Nr 2 w Hajnówce przy ul.
Warszawskiej 2, Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce przy ul. Rzecznej 3
oraz Przedszkolu Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce przy ul. Reja 2. Projekt skierowany
jest do 249 dzieci w wieku 3 – 6 lat, w tym niepełnosprawnych oraz pięciu nauczycieli. Celem
projektu jest wsparcie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zapewnienie równego dostępu
do  edukacji,  wzmocnienie  atrakcyjności  i  podniesienie  jakości  oferty  edukacyjnej  w  zakresie
wychowania  przedszkolnego,  w tym jej  dostosowanie  do  zdiagnozowanych  potrzeb  edukacyjnych
dzieci oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli. 
Projekt obejmuje realizację niżej wymienionych działań:

− Zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych do prowadzenia terapii Integracji
Sensorycznej  (IS)  dla  dzieci  niepełnosprawnych  z  Przedszkola  nr  3  i  zatrudnienie  2
asystentów w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień.

− Organizację  dodatkowych  zajęć  specjalistycznych  dla  dzieci  w  zakresie  stwierdzonych
deficytów (terapia IS, zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne).

− Doskonalenie  umiejętności  i  kompetencji  zawodowych  pięciu  nauczycieli,  w  zakresie
niezbędnym do pracy z dziećmi ze stwierdzonymi deficytami.

− Realizację kółek zainteresowań dla dzieci wykazujących zainteresowania: matematyczne,
informatyczne, badawcze i z języka angielskiego, w tym wyjazdy.

− Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Przedszkolu nr 2 i
Przedszkolu nr 5 (dla dzieci, które wcześniej nie uczęszczały do przedszkola).

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

− Wydano 21 decyzji dotyczących zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
− Wydano 18 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny, 
− Wydano 3 zgody w zakresie organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego,
− Wydano 173 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy,
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− Wydano 7 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
− Wydano 2 decyzje wstrzymujące dodatek mieszkaniowy,
− Wydano 2 decyzje anulujące dodatek mieszkaniowy,
− Wydano 5 decyzji o wygaszeniu decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy,
− Wydano 48 decyzji przyznających dodatek energetyczny,
− Wpisano 1 firmę do rejestru działalności regulowanej,
− Wydano 1 decyzję w sprawie czasowego odebrania psa.
− Złożono 3 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek będących własnością

Gminy Miejskiej Hajnówka;
− Przyjęto 75 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
− Wystawiono 10 postanowień o zarachowaniu wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
− Wystawiono 5 upomnień o zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
− Wystawiono  19  tytułów  wykonawczych  w celu  dochodzenia  przez  urząd  skarbowy należności

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
− Rozstrzygnięto  przetarg  ustny  nieograniczony  na  oddanie  w  wynajem  lokalu  użytkowego

położonego w Hajnówce przy ul. S. Batorego 27 ( po Sklepie M)  o powierzchni użytkowej 80,38
m2.  Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie -  11,00 zł/m2 plus VAT.  Stawka osiągnięta 12,00
zł/m2 + VAT. Przetarg wygrała Pani Elżbieta Dzwonkowska zam. w Hajnówce.
Rozstrzygnięto  II  przetarg  ustny  nieograniczony  na  oddanie  w  wynajem  lokalu  użytkowego
położonego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 35 ( po Salonie Jubilerskim) o powierzchni użytkowej
20,00 m2.  Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie -  28,00 zł/m2 plus VAT.  Stawka osiągnięta
29,00 zł/m2 + VAT. Przetarg wygrała Pani Zoja Samusiewicz zam. w Białymstoku.

Sprawy różne:

− W dniach 15-16 lipca 2016 r. odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików. Z uwagi
na charakter zawodów uroczystego otwarcia piłkarskich zmagań dokonał Burmistrz Miasta Andrzej
Skiepko oraz Sekretarz Miasta Jarosław Grygoruk. Przybyli goście z Prużan, Kamieńca (Białoruś),
Walka (Łotwa) oraz Suure-Jaani (Estonia). Wizyta w Hajnówce młodych piłkarzy z zagranicy, poza
aspektem sportowym, miała na celu pogłębienie integracji oraz prezentację walorów Hajnówki. 

− 17 lipca 2016 r. odbyła się dziesiąta edycja Jarmarku Żubra. Tematem wiodącym jubileuszowej
edycji Jarmarku Żubra był Hajnowski Marcinek. Tajniki wyrobu ciasta zdradzała Joanna Bińczycka
z Pracowni Tortów Cukrowe Fantazje z Hajnówki. Na tegorocznym Jarmarku, obok Hajnowskiego
Marcinka,  królowały również pierogi jako jedna z najpopularniejszych potraw. W tym aspekcie
został  zorganizowany  konkurs  na  „Najsmaczniejsze  Pierogi”.  Zgłoszone  przysmaki  oceniała
komisja w składzie: Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka,  Edward Puchalski – szef Kuchni
Restauracji  „Żubrówka”  w  Białowieży,  Piotr  Pyczot  –  Szef  Kuchni  Restauracja  „Carska”  w
Białowieży.  Na Jarmarku Żubra prezentowało się 130 wystawców, w tym ponad stu prezentujących
rękodzieło ludowe i artystyczne. 10. edycja odnotowała największą jak dotąd liczbę wystawców. W
tym roku zaprezentowano również sztukę, biżuterię, muzykę i kulturę Peru. W Hajnowskim Parku
miejskim  prezentację  swoich  stoisk  miały  również  Leśny  Kompleks  Promocyjny  Puszcza
Białowieska,  Białowieski  Park  Narodowy  i  Hajnowskie  Stowarzyszenie  Ochrony  Zwierząt
„Ciapek”. Drohiczyński Dom Kultury przybył do Hajnówki z wystawą motocykli.  Na Jarmarku
Żubra nie mogło też zabraknąć stoiska promującego Miasto Hajnówka i Powiat Hajnowski oraz
stoiska Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa Stanisława Mierzwińskiego. 

− W dniu 17 lipca 2016 r. odbył się  III Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata
Okudżawy  w  Hajnówce  "Wiara,  Nadzieja,  Miłość".  Celem  koncertu  jest  upowszechnienie
twórczości tego wybitnego poety, jednego z największych światowych bardów XX wieku. Jak co
roku, na Festiwalu obecna bya wdowa po rosyjskim pieśniarzu, Olga Okudżawa. 

− 29 lipca 2016 r. odbył się Koncert Podlaskiej Oktawy Kultur. W Hajnówce wystąpiły zespoły takie
jak: Białka z Polski oraz Vargovčan ze Słowacji. 

− 26 sierpnia 2016 r. odbył się pogrzeb dr inż. Czesława Okołowa – Dyrektora Białowieskiego Parku
Narodowego w latach 1993-2003. 

5



− 27 sierpnia 2016 r. odbył się IV Bieg Rodzinny. Wydarzenie o charakterze biegowym, w którym
najmłodsi zawodnicy wraz z rodzicami lub dziadkami przemierzali dystans 400 m  lub 800 m. W
tym roku w imprezie uczestniczyło 51 rodzin. Uczestnicy otrzymali nagrody za udział w biegu.

− W dniach 27-28 sierpnia 2016 r. odbył się Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka w piłce
siatkowej, w którym wzięły udział następujące drużyny: KPS Siedlce, Energa Ostrołęka, Lechia
Tomaszów Mazowiecki oraz SKS Hajnówka. 

− 08 września 2016 r. - odbył się V Rajd NORDIC WALKING Osób Niepełnosprawnych po Puszczy
Białowieskiej.  Rajd miał na celu integrację osób niepełnosprawnych, nawiązanie przyjaźni jak i
promowanie aktywnego spędzania czasu. 

− 09  września  2016  r  odbyła  się  Spartakiada  rekreacyjno  -  sportowa  z  udziałem  osób
niepełnosprawnych.  W ramach zawodów uczestnicy rywalizowali  w kilku  konkurencjach  m in.
skok w dal,  rzutu piłka lekarską,  drużynowe przeciąganiem liny.  Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe medale.

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.
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