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Wiosna już nastała. Wegetacja powoli rusza, wysie-

wane są nawozy oraz prowadzone zasiewy roślin jarych. Już 
niebawem mogą pojawić się przymrozki wiosenne, grado-
bicia, deszcze nawalne lub huragany. Warto się przed tym 

Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczaniu upraw, żeby nie wybrać gorzej niż sąsiad
zabezpieczyć. Na pierwszy rzut oka, oferta ubezpieczeniowa 
na rynku jest podobna, ale jak to zwykle bywa – „diabeł tkwi 
w szczegółach”. Jak go „oswoić”, na co zwrócić uwagę, żeby 
wybrać dobre  ubezpieczenie upraw na wiosnę? Cd. str. 5

10 maja nie siedź w domu.  Zagłosuj na wybranego kandydata albo skreśl 
wszystkich. Nie pozwól aby inni decydowali za Ciebie.

Wiosna zawitała do MilejczycLudzie przestają myśleć, gdy przestają czytać.
Denis Diderot

Ad multos annos
25 kwietnia 2015 roku, 

zespół „Małanka” obchodził 
25.  lecie swojego istnienia. 
Z tej okazji, przy wypełnio-
nej sali,  dał  jubileuszowy 
koncert w Bielskim Domu 
Kultury.

- „Małanka” od lat 
daje nam radość swoją grą i 
śpiewem – mówił burmistrz 
Bielska Podlaskiego Jaro-
sław Borowski. - Mówi się, 
że to jeden z zespołów ama-
torskich, pracujących przy 
naszym ośrodku kultury, ale 
amatorski to on jest tylko z 
nazwy. To wielu zawodowych 
muzyków może pozazdrościć 
prezentowanego poziomu 
naszej „Małance”.

- Gdy mamy koncerty, 
to opuszczamy dom, rodzinę, 
najbliższych na kilka dni – 
mówił  Sergiusz Łukaszuk, 
założyciel i kierownik arty-
styczny „Małanki”. – Nasze  
rodziny ze zrozumieniem 

Jubileusz 
„Małanki”

Cd. str. 2

W piątek (17 kwietnia) w Operze i Filharmonii Podla-
skiej – Europejskim Centrum Sztuki odbyła się Gala Finałowa 
wieńcząca konkurs Podlaska Marka Roku 2014.

Podlaska Marka, jak żaden inny plebiscyt, pozwala 
docenić kreatywność i przedsiębiorczość mieszkańców wo-
jewództwa, którzy niezmiennie potrafią zaskakiwać swoimi 
niekonwencjonalnymi pomysłami. W ciągu 10 lat historii 
konkursu uczestniczyło w nim ponad 1100 produktów, na 
które konsumenci, wybierający swoich faworytów w Plebi-
scycie o Nagrodę Podlaskich Konsumentów, oddali łącznie 
ponad 150 tysięcy głosów. 

Wyniki tegorocznej, 11 edycji przedsięwzięcia zostały 
ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej, którą prowadził 

Gala Finałowa Podlaskiej 
Marki Roku 2014

Cd. str. 2

Po raz siódmy, 25 lipca 2015 r.,   w hajnowskim amfiteatrze spotkają 
się zespoły rockowe.  Przez 6 edycji festiwalu zgłosiło się do organizatorów 
około 400 kapel konkursowych z Polski, Słowacji, Irlandii, USA, Litwy i Bia-
łorusi, prawie 50 z nich zagrało na festiwalowym konkursie.

Do tegorocznej edycji zgłoszenia będą przyjmowane do 10 czerwca br. 
Z Regulaminem Festiwalu, Regulaminem Konkursu Kapel można 

zapoznać się na stronie www.rockowisko.hajnowka.pl. W zakładce KON-
KURS KAPEL.

Rusza 7. edycja FMR Rockowisko Hajnówka 2015!
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Dobiega końca kilkunastotygodniowa walka o to kto zostanie „straż-
nikiem żyrandola” na następne pięć lat. Autorem tego pogardliwego w istocie  
określenia jest były premier Donald Tusk, pytany w 2010 r dlaczego sam nie 
kandyduje na prezydenta a wystawia Bronisława Komorowskiego.  Pięć lat 
wcześniej stanowisko prezydenta nie kojarzyło mu się z pilnowaniem żyrandola 
i warte było nawet ślubu kościelnego, który zawarł po kilkudziesięciu latach 
życia tylko w związku cywilnym.

Przypominam to zamierzchłe zdarzenie tylko po to  aby wykazać jak 
obłudne są dzisiejsze zarzuty PO wobec innych partii, które nie wystawiły do 
walki o prezydenturę swoich liderów. Pokazuje także, że śladem swego byłego 
lidera także dzisiejsza PO jest gotowa zmienić o 180 stopni swoje priorytety 
byle tylko uszczknąć kilka procent lewicowego poparcia, które może być na 
wagę złota 10 maja.

Niejednokrotnie pisałem już na łamach „Wieści” o niechęci Polaków do 
wyciągania wniosków  z popełnianych błędów, o stadnym głosowaniu na swego 
a nie dobrego. Czy najbliższe wybory zmienią tą tendencję. Oby. Na powolne 
zmiany wskazywać mogą sondażowe wyniki tzw. antysystemowych kandy-
datów: Pawła Kukiza i Korwina-Mikke. Ci dwaj, wbrew usilnym działaniom 
mediów, mają dziś, na tydzień przed wyborami, poparcie prawie 1/5 badanych. 
Czy ten wynik potwierdzą wybory to już inna sprawa. Ale potwierdza to tezę, 
że Polacy mimo, że - jak wskazują badania - są jednym z najgorzej poinfor-
mowanych społeczeństw, mają dość ogłupiania ich przez media, mają dość 
straszenia PiSem przez PO i PO przez PiS a przez obie te partie rychłą wojną 
z Rosją. Mają dość kłamliwych obietnic wyborczych, np. odgrzewania przez 
prezydenta Komorowskiego hasła sprzed 5 laty – zgody narodowej: rodzi się 
pytanie skoro nie zrealizował jej w trakcie pierwszej kadencji to jaką mamy 
pewność, że zrealizuje w drugiej.

Nie jest moim zadaniem dawanie gotowych recept, czy też zachęcanie 
do głosowania na określoną kandydaturę. Liczę na świadome decyzję naszych 
czytelników, na ich postawę obywatelską. Jeśli wśród jedenastu kandydatów 
nie znajdziecie nikogo na kogo możecie z całą odpowiedzialnością oddać swój 
głos, to oddajcie głos nieważny. Idźcie jednak na wybory i nie pozwólcie aby 
inni decydowali za Was. 

Wybory to jedyny moment, w którym wyborca może wyrównać rachunki 
z rządzącymi, pokazać im, że obietnic należy dotrzymywać, że społeczeństwo 
to nie czarny lud co każde głupstwo kupi, byle ładnie opakowane w wyborcze 
obiecanki cacanki. Masz w ręku broń, której rządzący boją się najbardziej – 
kartę wyborczą.

Wiesław Sokołowski

Moim zdaniem

„Problemem nie jest to kogo wybrać na prezydenta, tylko jak żyć w takim 
głupim kraju”

Kazimierz Kutz – senator, reżyser

Gra o żyrandol

Jubileusz „Małanki” Cd. ze str. 1

podchodzą do naszej pasji. – A histo-
ria zespołu sięga 1990 roku. Wtedy 
to  grupa muzyków i śpiewaków z 
naszego miasta występowała na 
konkursie piosenki białoruskiej w 
Białymstoku. Wtedy nie mieliśmy 
swojej nazwy. 

Wśród zaproszonych 
gości był Mikołaj Buszko, 
pomysłodawca i dyrektor 
Międzynarodowego Festiwa-
lu Muzyki Cerkiewnej. – To 
mi przypadł zaszczyt  po raz 
pierwszy zapowiedzieć na 
scenie „Małankę” – wspomi-
nał. – Spytałem dziewczęta: 
Co zaśpiewacie? Odpowie-
działy, że taką szybką i bły-
skotliwą piosenkę. Wtedy 
zapowiedziałem tę grupę jako 
zespół „Małankę”. A małanka 
to pewien rodzaj letniej bły-
skawicy rozświetlającej niebo 
bez odgłosu  grzmotu.

Przypomnijmy, w okresie 25 lat 
istnienia zespół „Małanka” dał  529 
koncertów.  Na płytach i kasetach 

wydano 142 piosenki zespołu, a przez 
jej skład przewinęło się ponad 40 
członków Zespół koncertował  m.in. 
we Francji, Niemczach za wschodnią 
granicą, gdzie nieraz odbieraliśmy 
na koncert stroje, które wcześniej 

celnicy mieli obowiązek zaplombo-
wać.   Prowadzący jubileuszowy  kon-
cert Andrzej Dłużewski przypomniał, 
że w podróżach „Małanka” pokonała 

taką odległość, jak gdyby dwukrotnie 
okrążyła ziemię. Zespół  współpracu-
je z Centrum Kulturalnym Białorusi w 
Warszawie.

Medale i nagrody
Jubileusz jest okazją do wyróż-

nień, odznaczeń i nagród.  
Tak też było w sobotnie 
popołudnie. 

Burmistrz przy-
znał nagrody członkom 
zespołu i podziękował im 
za trud włożony w pro-
mocję miasta. Bo chociaż 
muzycy z „Małanki” ko-
chają występy na scenie, 
to często wiążą się one 
z dużymi wyrzeczeniami.

Prezydent Rzecz-
pospolitej Polskiej  Bro-
nisław Komorowski na-
dał Złoty Krzyż Zasługi: 
Eugenii Borysiuk, Swi-

etłanie Kobus i Konstantemu Siele-
wonowiczowi, Srebrny Krzyż Zasługi 
Wiesławowi Dolińskiemu, a Brązowy 
Krzyż Zasługi Marii Sawczyńskiej. 

Odznakami Zasłużony dla Kultury 
Polskiej Minister Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego uhonorował: Lidię 
Malinowską, Anatola Niczyporuka i 
Bogusława Szulca.

Jubileusz „Małanki” święto-
wali wspólnie  Doroteusz Fionik z 
Muzeum Małej  Ojczyzny w Studzi-
wodach – opiekun zespołu, oraz ze-
spół  „Zaranica” z Białorusi. Koncert 
uświetniły  zaprzyjaźnione zespoły  
Jubilatki – „Zaranica” z Białorusi i  AS 
z Białegostoku. Zaraniczanie  jak na-
kazuje tradycja przyjechali z chlebem 
i upominkami.

Życzenia dla zespołu złożyli 
delegacje działających na terenie 
miasta zespołów, włodarze woje-
wództwa, miasta, powiatu i gminy, 
przyjaciele i sympatycy.

Działalność zespołu można 
było prześledzić w wyłożonych kro-
nikach Zespołu i zdjęciach.

Redakcja „Wieści Podlaskich” 
życzy Zespołowi kolejnych jubileuszy 
promujących folklor i nasze miasto.

 (Szet)

Gala Finałowa Podlaskiej Marki Roku 2014
Cd. ze str. 1

Tomasz Kammel. Gwiazdą wieczoru była Urszula.
Do udziału w edycji 2014 Podlaskiej Marki Roku zakwalifikowanych zo-

stało 81 produktów, spośród których Grupa Ekspercka, stanowiąca trzon Ka-
pituły Konkursu, wyłoniła 20 zgłoszeń nominowanych do nagród głównych. 
To z nich wybrano pięciu laureatów, którzy otrzymali nagrodę pieniężną w 
wysokości 15000 złotych oraz szklaną statuetkę wykonaną według koncepcji 
Profesora Leona Tarasewicza. Swojego faworyta wskazali również Internauci 
glosujący w Plebiscycie o Nagrodę Podlaskich Konsumentów. Udział wzięło 
w nim ponad 9000 osób, a więc ponad tysiąc więcej niż w roku ubiegłym.

Poza najlepszymi podlaskimi produktami roku minionego, podczas Gali 
Podlaskiej Marki Roku 2014, ogłoszono nazwisko kolejnego Honorowego 
Ambasadora Województwa Podlaskiego. Ten zaszczytny tytuł przyznawany 
jest osobom szczególnie zasłużonym dla regionu, swoją pracą, twórczością 
i dokonaniami przyczyniającym się do promowania województwa podlaskie-
go w Polsce i na świecie. Laureatem tytułu za rok 2014 został Prezes Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Pan Witold Karczewski.

Nowością tegorocznej edycji Podlaskiej Marki było przyznanie tytułu 
Ambasadora Podlaskiej Gospodarki. To nowe wyróżnienie, które Zarząd 
Województwa Podlaskiego, wspólnie z Radą Przedsiębiorczości, postanowił 
przyznawać branżom o szczególnym znaczeniu dla regionalnej gospodarki. 
W tym roku jego pierwszym laureatem została branża mleczarska, która 
dowodzi, że siłą Podlaskiego są nie tylko pojedyncze produkty, ale całe 
gałęzie gospodarki.

Konkurs został objęty patronatem Ministerstwa Gospodarki. LAURE-
ACI PODLASKIEJ MARKI ROKU 2014

1. BiKeR Białostocka Komunikacja Miejska Rowerowa – Urząd Miejski 
w Białymstoku,

2. Kampus Uniwersytetu w Białymstoku – Uniwersytet w Białymstoku,
3. Łazik marsjański Hyperion 2 – Wydział Mechaniczny Politechniki 

Białostockiej,
4. Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie – Fundacja 

Pogranicze,
5. Wynalazek naukowy pochodne diizochinoliny i ich zastosowanie w 

walce z nowotworami – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
NAGRODA PODLASKICH KONSUMENTÓW
Monaster w Supraślu – Klasztor Męski Zwiastowania Najświętszej 

Marii Panny w Supraślu 
HONOROWY AMBASADOR WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ROKU 

2014
Witold Karczewski
AMBASADOR PODLASKIEJ GOSPODARKI
Branża mleczarska

                                                                                      Urszula Arter
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Populację wędkarzy w Polsce szacuje się na co najmniej dwa miliony. 
Oczywiście z tymi „niedzielnymi”. I dla nich wszystkich najważniejszym dniem 
w roku jest data 1 maja. Od tego dnia kończy się czteromiesięczny okres 
ochronny na szczupaka i można zacząć polowania na najsłynniejszego dra-
pieżnika naszych wód. Toteż każdy prawdziwy wędkarz nie bacząc na pogodę 
i wszelkie inne okoliczności jest w ten pierwszomajowy świt nad jakąś wodą.  

Teraz to nikomu nie przeszkadza – oprócz szczupaków oczywiście. 
Jednak za czasów PRL kolidowało to mocno z obowiązkowymi pochodami 
Święta Pracy. I były nawet próby walki z tą wędkarską tradycją. Oto jeden z 
epizodów z roku 1975:

Komitet Powiatowy PZPR w Szczecinku /ówczesne województwo 
koszalińskie/ wystosował oficjalne pismo by inaugurację okresu połowów 
szczupakowych przenieść na dzień 3 maja. Motywowano to tym, że „miejscowi 
towarzysze gremialnie przedstawiają zwolnienia lekarskie na dzień robotni-
czego święta a potem chyłkiem wymykają się na lokalne akweny, zamiast 
uczestniczyć w pochodach”.

Na szczęście pierwszym sekretarzem wojewódzkim był wówczas niejaki 
towarzysz Kozdra, zapalony myśliwy doskonale rozumiejący wędkarskie cią-
goty i chyba tylko dlatego sprawa nie stanęła na najwyższym partyjnym forum.

W naszym województwie szczupaczych eldorado nie brakowało. Po-
tężne okazy łowiło się w Narwi i Biebrzy. Z ponad metrowych szczupaków 
słynął Bug. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku wszystkie te miejsca 
zakasował jednak Zalew Siemianówka. Sam widziałem bodaj w 1989 roku 
szczupaka złowionego tuż przy czołowej tamie i ważonego w sklepie w Bon-
darach. Okaz ważył ciutkę ponad 19 kilogramów. Ówczesny rekord Polski 
wynosił 24 kilogramy i miał już dłuuugą brodę. Bo został złowiony na jeziorze 
Dąbie w 1964 roku.

Mój szczupaczy rekord z Siemianówki wynosi do dziś 7 kilo z malutkim 
haczkiem. I to również są lata dziewięćdziesiąte dwudziestego wieku.

Dziś Siemianówka jakby straciła swój blask. Najważniejsze powody to 
prawie rabunkowe połowy sieciowe, potężna presja wędkarskich leniuchów 
/tak nazywam krążących na łódkach trollingowców/ i coraz większe zanie-
czyszczenie akwenu związane z nietrafioną decyzją zamontowania w czołowej 
tamie elektrowni wodnej.

1 maja –Dzień Szczupaka
Na szczęście, dzięki Parkom Narodowym, odżywają Narew i Biebrza. 

Coraz więcej dzierżawców jezior zaczyna prowadzić mądrą gospodarkę, zary-
biać swoje akweny i ograniczać połowy sieciowe. Parę mocno zdewastowanych 
przez rabunkowe odłowy jezior przejął z powrotem Polski Związek Wędkarski. 
I już może pochwalić się pierwszymi sukcesami. Doskonałym przykładem jest 
tu kultowe ongiś dla wędkarzy  jezioro Pomorze koło Gib. 

Należy również wspomnieć o coraz to większej rzeszy prawdziwych 
wędkarzy. Takich co przestrzegają okresów ochronnych, nie wezmą do saka 
ryby poniżej wymiaru ochronnego, nie używają zabronionych metod połowów. 

I tej właśnie wędkarskiej braci życzymy w nowym sezonie Anno Domini 
2015 połamania kijów i przyjaznego uśmiechu Rybaka Piotra. 

Taaakich ryb!
Edmund Haczyk

W listopadzie 2008 roku zmarł 
dr Krzysztof Kanigowski, chirurg, or-
dynator Oddziału Chirurgii Wojewódz-
kiego Szpitala im. J. Śniadeckiego w 
Białymstoku. Niezwykle skromny 
lekarz, mądry i kochający ludzi. Dla 
wielu był wzorem i autorytetem.

     Rodzina i przyjaciele usta-
nowili Nagrodę im. dr Krzysztofa Ka-
nigowskiego, przyznawaną corocznie 
od 2010 roku lekarzom z Podlasia.

List założycielski o ustanowie-
niu Nagrody:

„My, niżej podpisani, dla upa-
miętnienia osoby i postawy dr Krzysz-
tofa Kanigowskiego, w poczuciu 
wdzięczności za Jego jasną obecność 
pośród nas, wyrażając przekonanie, 
że zawód lekarza związany jest z 
poczuciem misji leczenia, czynienia 
dobra i sprawowania opieki; wymaga 
aktywności i odpowiedzialności, wy-
kraczających poza formalne obowiąz-
ki zatrudnienia i funkcji zawodowej; że 
relacje z pacjentami powinny powsta-
wać poprzez życzliwość, grzeczność, 
empatię; że terapia medyczna jest 
leczeniem człowieka, nie tylko cho-
roby, zaś o jakości terapii świadczą 
zarówno jej skuteczność jak i aspekty 
etyczne, ustanawiamy

NAGRODĘ IM. DR KRZYSZTOFA 
KANIGOWSKIEGO

przyznawaną lekarzom Podla-
sia, którzy w praktyce wyrażają takie 
postawy oraz powołujemy Fundusz 
Nagrody do realizacji tego celu.”

PACJENCI  LEKARZOM
Białystok, 27 czerwca 2009.
Bogdan Białek, Maciej Do-

wgird, Krzysztof Gedroyć, Krzysztof 
Godlewski, Ewa Kanigowska-Ge-
droyć, Małgorzata Niedzielko, Marian 
Panek, Jan Stasiewicz, Beata Szczy-
pińska, Mariusz Szewczyk, Joanna 
Tołwińska Jerzy Wojdalski, Joanna 
Zelder.

Nagrodzie patronują: 
Gazeta Wyborcza, TVP Bia-
łystok, Polskie Radio Bia-
łystok, Fundacja „Nie biorę, 
chcę normalnie pracować”.

Podczas szóstej edy-
cji Nagrody (2015) wpłynęło 
59 zgłoszeń dla 42 lekarzy.

Sposób zgłaszania 
kandydatów wymagał uza-
sadnień. Ich lektura poka-
zuje, że pacjenci oczekują 
od lekarzy postaw, które 
wywodzą się z wartości 
podstawowych, określają-
cych związki między ludźmi. 
Mówiąc zwyczajnie: dobry 
lekarz to lekarz skuteczny, a wobec 
pacjentów także – dobry człowiek.

Lekarze wyrażający w praktyce 
ideę Nagrody pozytywnie wpływają 
na jakość terapii, budują własną 
satysfakcję zawodową oraz poczucie 
bezpieczeństwa wśród pacjentów i ich 
rodzin. Sprawiają, że codzienne życie 
– daleko wykraczające poza sprawy 
służby zdrowia – staje się lepsze.

Do nagrody 2015 Kapituła 

nominowała dziesięciu lekarzy, 
wśród nich  - dr Jerzego Pawluka, 
ordynatora Oddziału Gruźlicy i Chorób 
Płuc Szpitala w Hajnówce oraz dr 
Małgorzatę Pietrzak-Zakrzewską, 
prowadzącą gabinet diabetologiczny 
w Bielsku Podlaskim, mieszkankę 
Hajnówki.

Pani dr Zakrzewska od 20 lat 
współpracuje z hajnowskim Oddzia-
łem Rejonowym Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków. Leczy, szkoli, 
doradza, inicjuje akcje badań profilak-
tycznych oraz imprez rozrywkowych, 
jak również bierze w nich udział.

Już początek rozmowy z panią 
doktor sprawia, że pacjent natych-
miast pozbywa się tzw. stresu białego 
fartucha.

Wśród diabetyków krążą okre-
ślenia: nasz dobry Anioł Stróż, albo: 
doktor Judym w spódnicy (chociaż w 
spodniach równie uroczo wygląda).

Na uroczystość wręczenia 
Nagrody im. dr Kanigowskiego, 
która odbyła się 11 kwietnia 2015 
roku w białostockiej Galerii Arsenał, 
organizatorzy zaprosili nominowa-
nych lekarzy oraz osoby zgłaszające 
kandydatów. 

Galę prowadzili: Ewa Kanigow-
ska-Gedroyć, córka patrona nagrody 
oraz Krzysztof Gedroyć, przewodni-
czący Kapituły.

Kapituła przyznała tytuł Lau-
reatki Nagrody 2015 dr Helenie Kule-
szo-Kopysteckiej z Hospicjum „Dom 
Opatrzności Bożej” w Białymstoku.

Pozostali nominowani do Na-
grody lekarze otrzymali pamiątkowe 
grawertony i wiązanki kwiatów. 
Pani dr Małgorzacie Pietrzak-Za-
krzewskiej kwiaty wręczyli również 
członkowie hajnowskiego Oddziału 
Rejonowego Polskiego Stowarzysze-
nia Diabetyków, najliczniejszego w 
czasie uroczystości „fanklubu”.

Na jednej z fotografii dr Za-
krzewska, dr Pawluk, pani Ewa 
Kanigowska-Gedroyć w otoczeniu 
diabetyków z Hajnówki.

W reportażu wykorzystano 
teksty komunikatów Kapituły Nagro-
dy im. dr Krzysztofa Kanigowskiego.

Stanisław Siwek
Foto: Jan Kozak
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„Trzeba postępować zawsze 
uczciwie także wtedy, gdy nikt nas 
nie widzi”

Gościem spotkania w I Liceum 
Ogólnokształcącego w Bielsku Pod-
laskim był podpułkownik rezerwy 
Straży Granicznej Rzeczypospolitej 
Polskiej Mirosław Mantur. Organiza-
torką spotkania była mgr Ewa Konop-
ka, nauczyciel języka francuskiego.

Uczniowie mieszkający w re-
gionie leżącym przy wschodniej gra-
nicy Unii Europejskiej mieli możliwość 
dowiedzieć się, jaka jest specyfika 
służby w SG, jakie warunki należy 
spełnić, by zostać funkcjonariuszem 
SG, jakie są procedury kwalifikacyjne 
i standardy służby w SG. 

Straż Graniczna przyjmuje nie 
tylko osoby do służby w bezpośred-
niej ochronie granicy państwa, ale 
też informatyków, ekonomistów, 
logistyków, prawników i osoby ze 
znajomością kilku języków obcych 
jak np. angielski, francuski, niemiecki, 
rosyjski, ukraiński, litewski. W Straży 
Granicznej pożądana jest też znajo-
mość innych języków obcych, np. z 
krajów azjatyckich.

Funkcjonariusz Straży Granicz-
nej, jak podkreślił podpułkownik M. 
Mantur, jest jednocześnie ambasa-
dorem Polski reprezentującym nasz 
kraj przed gośćmi z innych państw. 
Niezmiernie istotna jest wysoka kul-
tura osobista, poszanowanie innych 
nacji, działanie w duchu tolerancji i 
życzliwości. 

W trakcie spotkania  podpuł-
kownik dużo mówił o uczciwości. Ci, 

Spotkania z ciekawymi ludźmi w I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim
którzy przyjmują pieniądze, prezenty 
od osób przekraczających granicę 
tracą pracę w trybie natychmia-
stowym. Podobnie się dzieje, gdy 
uszczuplają  zbiory zajętych przez 
SG towarów z przemytu.  „Trzeba 
być uczciwym, postępować uczciwie 
zawsze, także wtedy, gdy nikt nas nie 
widzi” – mówił gość. „To, że nikt nie 
widzi popełnionego przestępstwa nie 
oznacza, że nikt się o nim nie dowie 
za jakiś czas. Uczciwość w tej pracy 
jest bardzo ważna. Osoby, które nie 
pracują uczciwie tracą posadę”. 

Funkcjonariusze SG, którzy 
po służbie popełniają wykrocze-
nie np. otrzymują mandat  
za przekroczenie prędko-
ści, będą dodatkowo ukarani 
dyscyplinarnie przez swoich 
zwierzchników. W przypadku 
popełnienia przestępstwa tracą 
pracę. 

Funkcjonariusz Straży 
Granicznej ze względu na służbę 
całodobową ma  być dyspozy-
cyjnym także po zakończonej 
służbie, gdyż może być wezwany 
alarmowo do działań granicznych. 
Funkcjonariusz nawet gdy nie wyko-
nuje obowiązków służbowych, nadal 
reprezentuje instytucję i daje przykład 
wzorowego zachowania swoją posta-
wą życiową. 

Ważne dla osób zaintereso-
wanych pracą w strukturach Straży 
Granicznej: 

a) pracę można dostać nie 
tylko na wschodniej granicy Polski, 
czyli w Podlaskim Oddziale SG w 

Białymstoku, ale też w innych siedmiu 
oddziałach SG lub trzech ośrodkach 
szkolenia SG, usytuowanych na 
wszystkich granicach RP,

b) można pracować także na 
lotnisku, które mimo położenia w 
głębi kraju, a nie przy granicy jest 
miejscem służby funkcjonariuszy 
Straży Granicznej, 

c) specyfika pracy w poszcze-
gólnych jednostkach SG jest zróżni-
cowana, np. w Morskim Oddziale SG 
w Gdańsku służbę pełni się na jed-
nostkach pływających SG w ochronie 
granicy morskiej RP, która przebiega 
w odległości 12 mil morskich od 

brzegu morskiego, w Nadwiślańskim 
Oddziale SG w Warszawie można 
latać samolotami ochraniając mię-
dzynarodowe loty, itp.,

d) doświadczeni funkcjona-
riusze mogą być wykładowcami w 
ośrodkach szkolenia SG,

e) funkcjonariusze służbę w 
ochronie granicy pełnią na motocy-
klach, samochodach, statkach latają-
cych, jednostkach pływających, nar-
tach, konno lub pieszo, w zależności  
od ukształtowania terenu i pory roku.

Procedura kwalifikacyjna przy 
naborze kandydatów do służby 
obejmuje: rozmowę kwalifikacyjną, 
badanie psychologiczne, badanie na 
prawdomówność, sprawdzenie i do-
puszczenie do informacji niejawnych, 
,test z wiedzy ogólnej,test z wybra-
nego języka obcego, test sprawności 
fizycznej, komisję lekarską.

O służbę w Straży Granicznej 
nie może ubiegać się: osoba posiada-
jąca inne obywatelstwo, niż polskie, 
osoba, która przekroczyła limit wie-
ku – 35 lat, osoba karana lub której 
członkowie rodziny byli karani, osoby 
z tatuażami lub z piercingiem, osoby, 
które używały lub używają środków 
odurzających lub uzależniających, 
osoby z chorobami, m. in.: nadciśnie-
nie, cukrzyca, daltonizm, padaczka, 
żylaki kończyn, wady wymowy, wady 
serca, otyłość upośledzająca funkcjo-
nowanie organizmu, kobiety w ciąży, 
osoby z trwałymi uszkodzeniami, 
wadami budowy lub ubytkami ciała.

Na jedno miejsce służby kan-
dyduje 20 osób. Do pracy przyjmujemy   
najlepszych i trzeba się do niej przy-
gotować. Trzeba dbać o sprawność 
fizyczną i o zdrowie, zawsze i wszę-
dzie postępować zgodnie z prawem, 
nie robić sobie tatuaży, nie zażywać 
narkotyków i „dopalaczy” – wyjaśniał 
Mantur

Uczniowie mieli okazję obej-
rzeć  prezentację multimedialną uka-
zującą  służbę w Straży Granicznej, 
zadać pytania, dowiedzieć jakiego 
sprzętu używa SG w pracy przy gra-
nicy.                                    (E.K., Szet)

Warsztaty pieśni z Łosinki
Zapraszamy wszystkich mniej i bardziej śpiewających na warsztaty 

pieśni, które poprowadzi Maria Dmitruk z Łosinki (gm. Narew).
07 maja – kolędy, pieśni wiosenne, liryczne (Łosinka)
14 maja – pieśni wiosenne, sianokośne, żniwne (Łosinka)
21 maja – pieśni weselne, chrzcinne, kołysanki (Łosinka)
22 maja - powtórzenie pieśni, występ (skansen w Koźlikach n/Narwią)
Warsztaty są bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.
Informacje i zapisy: stow.dziedzictwopodlasia@gmail.com
Maria Dmitruk (ur. 1946 r.) pochodzi z Krzywca, mieszka we wsi Łosinka. 

Od najmłodszych lat śpiewa, ostatnio najwięcej swojemu wnukowi. Pieśni 
uczyła się od starszych sąsiadek (również takich w wieku swojej mamy), które 
wiedząc jak szybko zapamiętuje melodię i tekst, często zapraszały ją na swoje 
dziewczęce spotkania, podczas których uczyły panią Marię „wywodzić” czyli 
śpiewać wyższym głosem (same z racji wieku nie miały tak mocnego głosu 
jak pani Maria).

Maria Dmitruk nigdy nie śpiewała w zespole. Śpiewa natomiast w chórze 
cerkiewnym w Łosince.

Kilka lat temu odwiedzał i nagrywał ją Stefan Kopa (podlaski folklorysta, 
autor śpiewników takich jak: „Pieśni chrzcinne wschodniej białostocczyzny”, 
„Pieśni Ziemi Bielskiej”) oraz Ihor Maciejewski (Instytut Historii Sztuki Rosyj-
skiej Akademii Nauk, St. Petersburg, Rosja).

„Obrzędowe pieśni podlaskie” odbywają się i są współfinansowane w 
ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Szkoła Mistrzów Tradycji”.

„Program skierowany jest do polskich instytucji zajmujących się kulty-
wowaniem rodzimej tradycji muzycznej oraz do artystów muzyków ludowych. 
Program nawiązuje do, rozpowszechnionej w wielu krajach o rozwiniętej kul-
turze muzycznej, idei podtrzymywania lokalnych tradycji muzycznych, w tym 
tradycyjnych technik wykonawczych związanych z grą i ze śpiewem.

Program polega na organizowaniu przez instytucje i organizacje społecz-
ne warsztatów w trakcie których artyści muzycy ludowi przekazują umiejęt-
ności tradycyjnego wykonawstwa w zakresie gry na instrumentach i śpiewu”.

Julita Charytoniuk

Dnia 25.04.2015 roku w auli 
Wydziału Filologicznego Uniwer-
sytetu w Białymstoku odbył się III 
Regionalny Konkurs Piosenki Ro-
syjskiej organizowany przez Instytut 
Wschodniosłowiański Uniwersytetu 
oraz Podlaski Oddział Wojewódzki. 
Stowarzyszenie Współpracy Polska- 
Wschód 

Do udziału w nim zgłosili się 
studenci i uczniowie ze szkół z nasze-
go regonu oraz studenci z Białorusi. 
Tematem przewodnim Konkursu było 
promowanie szeroko rozumianej 
kultury rosyjskiej w tym piosenki 

III Konkurs piosenki rosyjskiej
rosyjskiej, wskazanie na szacunek do 
tradycji rosyjskiej, przekazanie pięk-
na rosyjskiej poezji śpiewanej oraz 
popularyzacja języka rosyjskiego.

Zgodnie z założeniami kon-
kursu mogli w nim startować soliści 
lub duety . Wykonawcy prezentowali  
dowolnie wybraną piosenkę rosyjską 
/ z podkładem muzycznym /. Utwór 

mógł być wykonany w języku 
rosyjskim lub w polskiej wersji 
językowej i aranżacyjnej.

Konkurs odbywał się pod 
Honorowym Patronatem Mar-
szałka Województwa Podlaskiego. 
Patronat medialny sprawowali: 
Polskie Radio Białystok oraz TVP 
Białystok.

Zwycięzcą Konkursu została 
Izabela Szafrańska studentka Wy-
działu Filologicznego / Studia Mię-
dzywydziałowe Kulturoznawstwo 
/ Uniwersytetu w Białymstoku za 
wykonanie piosenki Anny German 
„ Człowieczy Los „. Nagrodę dla 

laureatki ufundował prezes Zarządu 
Krajowego Stowarzyszenia Polska-
-Wschód. m Będzie ona również re-
prezentować województwo podlaskie  
na Festiwalu Piosenki Anny German. 

 Witalis Kuryłowicz
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Do polis zabezpieczających uprawy, rolnicy otrzymują dofinansowanie 
z budżetu państwa. Do tej pory było to nawet 50% składki. Nic na razie nie 
wskazuje żeby się to zmieniło. W oczekiwaniu na ostateczny zapis ustawy 
regulującej system dopłat, warto zastanowić się na jakie szczegóły w ubez-
pieczeniach upraw trzeba zwrócić uwagę, żeby… nie wybrać gorzej niż sąsiad. 
Dlatego tak ważny jest czas poświęcony na znalezienie właściwej oferty. 

Szukaj oferty ze stałą sumą ubezpieczenia niezależnie od wahań cen
W przypadku wysokich plonów i łagodnych warunków pogodowych ceny 

skupu  płodów rolnych  mogą spaść nawet więcej niż o 20% w stosunku do 
wartości określonej w polisie. Warto szukać takich ofert, gdzie wypłata od-
szkodowania odbywa się wg sum określonych na polisie niezależnie od wahań 
cen rynkowych – nawet w przypadku spadku cen płodów rolnych. 

- Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w ostatnich 2 latach. Stosunkowo 
łagodna wiosna i dobre zbiory spowodowały spadki cen. Rolnicy, którzy nie 
mieli zagwarantowanej w polisie stałej sumy ubezpieczenia, mogli otrzymać 
sporo mniejsze ubezpieczenie. Najmocniej, w stosunku do przedsezonowych 
oczekiwań wiosną przed rokiem, spadły ceny rzepaku ozimego. Rolnicy ubez-
pieczali się najczęściej na sumę na poziomie pomiędzy 1500-1800 zł/t, gdy 
podczas żniw cena rynkowa spadła nawet poniżej 1200 zł/t. Okazywało się, 
że nawet przy tych samych ubytkach w plonie rolnik otrzymywał najwyższe 
odszkodowanie z Concordii. Zadziałała stała suma ubezpieczenia i naliczanie 
odszkodowań odbyło się wg cen sprzed sezonu - mówi Michael Lösche – 
Członek Zarządu Concordii Polska TUW. 

Wystrzegaj się udziałów własnych
Stosowanie takiego rozwiązania wprawdzie zmniejsza koszt składki, 

ale w przypadku szkody można przeżyć rozczarowanie, bo ubezpieczyciel 
wypłaci pieniądze pomniejszone o udział własny. Na takiej operacji rolnik 
może stracić – w zależności od areału i wielkości szkody – nawet kilkanaście 
tysięcy złotych. Lepiej mieć to na uwadze podpisując umowę ubezpieczenia i 
lepiej wybierać oferty, gdzie udziałów własnych nie ma. 

W Concordii na przykład standardem w odniesieniu do tradycyjnych 
roślin rolniczych jest odpowiedzialność nawet od 8% ubytku w plonie oraz brak 
udziału własnego w szkodach częściowych. W przypadku szkód całkowitych 
odszkodowanie może wynieść nawet 95% sumy ubezpieczenia.

Szkoda na polu lub jego części
Warto sprawdzić, czy proponowane nam ubezpieczenie dopuszcza 

likwidację szkód na polu lub jego części. Taki zapis ma wpływ na wielkość 
odszkodowania, w przypadku kiedy na dużym polu szkody wystąpiły tylko w 
jego części. 

Warto rozmawiać z ludźmi, którzy się na rolnictwie znają
Chyba każdemu rolnikowi zdarzyło się tłumaczyć sprawy związane z 

zasiewami czy zbiorami osobie, która nie miała o tym pojęcia. Nic przyjemnego 
to mało powiedziane. Jeśli z taką osobą przyjdzie rozmawiać np. o złamaniach, 
zgięciach, pęknięciach, wybiciach, obtłuczeniach, rozcięciach czy przecięciach 
liści, porozumieć się może być trudno. Likwidacja szkód przez wykwalifiko-
wanych ekspertów z branży Agro to duże ułatwienie, szczególnie w trudnej 
sytuacji, w jakiej rolnik jest po zniszczeniu plonów.

- Zgadzam się z tym, bo sam jestem rolnikiem, zresztą w Concordii nie 
jestem wyjątkiem - u nas wiele osób które prowadziły gospodarstwo rolne 
zajmuje się likwidowaniem szkód. Współpracujemy z ponad 200 wykwalifi-
kowanymi rzeczoznawcami z ogromnym doświadczeniem. Są to specjaliści z 
branży rolnej - rolnicy, doradcy rolni, zarządcy gospodarstw rolnych itp. Dzięki 
temu rozmowa z poszkodowanym rolnikiem jest znacznie łatwiejsza i bardziej 
fachowa. Bez zawahania mogę powiedzieć, że w Concordii to rolnicy – rolnikom 
likwidują szkody. Obejmujemy swoim zasięgiem ponad 1,2 mln ha upraw rol-
nych na terenie całego kraju mając tym samym udział w rynku ubezpieczonych 
upraw na poziomie ok 40%. Ubezpieczamy kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw 
rolnych, dostosowując procedury do potrzeb rynku rolno-spożywczego - An-
drzej Janc – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych w Concordii Polska TUW.

Nie gódź się na małą czcionkę
Zapisy o kryteriach uznania szkody, definicje, co jest uznawane za grad, 

wiosenny przymrozek czy huragan, wreszcie sposób likwidowania szkody to 
sprawy, które trzeba dokładnie przeanalizować, żeby ochrona ubezpiecze-
niowa, którą kupiłeś odpowiadała w pełni twoim oczekiwaniom. Trudniej to 
zrobić, jeśli duża część umowy jest zapisana małymi literkami. Na szczęście 
coraz więcej ubezpieczycieli od tego odchodzi. Warto więc szukać ofert, gdzie 
wszystko jest jasno i prosto zapisane. 

Ubezpieczenie upraw może decydować nie tylko o finansach  twojego 
gospodarstwa, ale i o szczęściu i bezpieczeństwie twojej rodziny. Dlatego warto 
poświęcić trochę czasu, żeby dobrze wybrać. W razie wątpliwości, wyjaśnień 
może udzielić ubezpieczeniowy doradca, ważne, aby był to ekspert w branży 
Agro. 

- Koszt ubezpieczenia uzależniony jest od położenia geograficznego 
uprawy, zaplanowanej przez rolnika wydajności, oczekiwanej ceny, rodzaju 
oraz gatunku uprawy. Oferta ubezpieczenia kwotowana jest każdorazowo po 
uwzględnieniu oczekiwań rolnika co do zakresu ubezpieczenia. W przypadku 
szkody, suma ubezpieczenia określona w polisie jest podstawą do wyliczenia 
odszkodowania. Podczas likwidacji szkody przez wykwalifikowanych specja-
listów z branży Agro określany jest procentowy ubytek w plonie - „nie okre-
ślamy ubytku w plonie zza biurka”. Standardem jest przeprowadzenie oględzin 
upraw przez co najmniej 2 rzeczoznawców w dogodnym dla poszkodowanego 
terminie – podsumowuje Michael Lösche.

Pas drogi granicznej wejście zabronione !
Funkcjonariusze z Placówki SG w Czeremsze ukarali mandatem dwie 

osoby za naruszenie zakazu wejścia na pas drogi granicznej.
12.04.2015 r. funkcjonariusz pełniący służbę w drogowym przejściu 

granicznym w Połowcach zauważył dwie osoby znajdujące się w pobliżu linii 
granicy państwowej. W trakcie legitymowania okazało się, że są to obywatele 
Polski, którzy przyjechali w odwiedziny do rodziny mieszkającej w pobliskiej 
miejscowości. Mężczyźni weszli na pas drogi granicznej pomimo widocznych 
tablic informujących o zakazie. Za popełnione wykroczenie zostali ukarani 
mandatem w wysokości po 500 zł. każdy.

Niezastosowanie się do zakazu przekroczenia granicy państwowej w 
miejscach niedozwolonych czy wejście na pas drogi granicznej jest naruszeniem 
prawa zagrożone karą grzywny do 500 zł - art. 49a § 1 i 2, art. 54 kodeksu 
wykroczeń.

Zasady przebywania na pasie drogi granicznej uregulowane są 
rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego. (Rozporządzenie Nr 24/07 
Wojewody Podlaskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie wprowadzenia 
zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej oraz 
Rozporządzenie Nr 6/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12.11.2014 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu przeby-
wania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej).

W bliskiej odległości od granicy państwa ustawione są tablice infor-
mujące o zakazie przekraczania granicy i zakazie przebywania w pasie drogi 
granicznej. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej czuwają 
nad tym, aby przepisy te były przestrzegane.

Katarzyna Zdanowicz

W dniach 17 - 18 kwietnia 
2015 roku w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. Stani-
sława Staszica w Sejnach odbyły się 
eliminacje okręgowe XXXIX edycji 
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych

 Dzięki swojej wiedzy i umie-
jętnościom zawodowym uczniowie 
z Rudki uplasowali się na czołowych 
miejscach swoich bloków tematycz-
nych, a szkoła zajęła II miejsce w kla-
syfikacji wszystkich szkół, biorących 
udział w eliminacjach okręgowych. 
Na szczególne wyróżnienie zasługu-
ją: Justyna Ciborowska kl. IV TA – II 
miejsce w bloku agrobiznes, Kamil 
Jabłoński kl. II TR – II miejsce w bloku 
produkcja roślinna, Kamil Porzeziński 
i Łukasz Piekutowski kl. III TR – kolej-
no I oraz II miejsce w bloku produkcja 
zwierzęca oraz Anna Niemyjska kl. 
IV TŻ – IV miejsce w bloku żywienie 

Przyszli rolnicy z ZKCKR w Rudce 
walczą o laury

człowieka i gospodarstwo domowe.
 W finale Olimpiady Wiedzy i 

Umiejętności Rolniczych, który odbę-
dzie się 29 – 30 maja br. w Olsztynie 
reprezentacja szkoły z Rudki będzie 
walczyła o laury. Trzymajmy kciuki 
za ich ostateczny sukces.

 Marta Szymańczyk

25 kwietnia br., przed godz. 
21:00 w gminie Juchnowiec Kościelny 
na drodze między miejscowościami 
Wólka i Biele 25-letni kierowca po-
trącił 48-letniego mężczyznę, który 
zginął w zdarzeniu. Jak informuje 
dyżurna komendy wojewódzkiej 
policji w Białymstoku, kierowca był 
trzeźwy. Wszystko wskazuje też na 
to, że pieszy nie miał elementów 
odblaskowych.

 KWP w Białymstoku

Śmiertelne potrącenia
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Piękne  drewniane  tablice  
ogłoszeń  z  daszkami  stoją  w  
każdej  wsi  w  gminie  Narewka  
(powiat  hajnowski).  Przywożono  je  
i  ustawiano  w  coraz  to  mniejszych 
pod  względem  liczby mieszkańców 
miejscowościach  i  nawet  w  przy-
siółkach. Wszędzie  tam,  gdzie o  
tablice   zwracali  się  z  prośbą  do  
wójta  sołtysi  i  radni.

 W  gminie są 23  sołec-
twa.  W  niektórych  dużych  wsiach  
są   dwie  a  nawet  trzy  tablice.   Na  
prośbę  sołtysa  wymieniono  na  
nową  tablicę  w  Bernackim  Moście.  
Ustawiono  je  także  w  Suszczym  
Borku  (tu   dotychczas  tablicy  nie  
było)  i  w  Minkówce. 21  kwietnia  
tego  roku  ustawiono  nową   tablicę  
w  Narewce  przy  blokach  Spółdziel-
ni  Mieszkaniowej,  w  miejscowości  

Chaminoje  koło  Siemianówki  i  w  
przysiółku  Lewkowa  Nowego.  Na  
tablice  szybko  trafiają  informacje  
przekazywane  z  Urzędu  Gminy,   z  
Gminnego Ośrodka  Kultury,  Galerii  
im.  Tamary  Sołoniewicz,  z  wiej-
skich  świetlic  i  z  bibliotek,  a  także  
od  Zarządu  Rejonowego  Polskiego  
Związku  Emerytów  i  Rencistów 
oraz LZS. 

Jak  się  dowiaduje-
my, w   sezonie  wiosen-
no-letnim  będzie dużo  
imprez  kulturalno-roz-
rywkowych  w  gminie,  or-
ganizowanych  na  wolnym  
powietrzu,  m.  in.  w   trzech  
amfiteatrach.  Mieszkańcy  
wsi    w  gminie  Narewka 
chcą  wiedzieć  także  o  
imprezach  w  Hajnów-
ce,  Narwi,  Gródku  i  w  
Michałowie.  Wiele  osób  
jeździ  na  imprezy  do  
Bielska  Podlaskiego.  O  
szybką  informację  trosz-
czą  się  sołtysi  z  Narewki,   
Babiej  Góry,  Lewkowa  
Nowego,  Lewkowa Sta-
rego,  Eliaszuk,  Olchówki,  
Planty,  Podlewkowia,  

Siemianówki  i  ze  Starego  Masiewa.  
Warto  dodać,  że  takich  tablic  

zazdroszczą  mieszkańcom  gminy  
Narewka  mieszkańcy  sąsiednich  
gmin.  Nie  dbają  o  nie  władze   mia-
sta  i gminy  Michałowo  (tu  nie  ma  
tablic  nawet  w  dość  dużych  wsiach,  
a  jeśli    są w  niektórych  miejsco-
wościach, to  byle  jakie, nigdy  nie  
odnawiane),  a  także  władze   innych  
gmin.                           Jan  Ciełuszecki

GMINA NAREWKA

Piękne tablice ogłoszeń

Roman  Malinowski  z  Narew-
ki  (powiat  hajnowski)  najpierw  robił  
makiety  pięknych  wiejskich  drew-
nianych  domów  z  zapałek.   Pierwszą  
z  nich  wykonał  w  2008  roku.  Pasjo-
nat  ma  wiele  pomysłów.  Wykonał  
makietę   m.  in.  dawnego   ładnego  
drewnianego  kościoła  w  Narewce,  
którego  już  nie  ma  (nieszczęśliwym  
zbiegiem  okoliczności  spłonął  on  w  
lipcu  1965  roku).  Świątynia  ta  była  
wzniesiona  w  1914  roku  i  służyła  
wiernym  przez pół  wieku.  

Pan  Roman  wykonał  miniatu-
ry wielu  drewnianych  domów  o  cie-
kawej  architekturze  wraz  z  ich  
najbliższym  otoczeniem  (drzewa,  
ogrodzenie).  Poświęcił  na  to  wiele  
czasu.   Cierpliwości  i  wytrwałości   
można  mu  pozazdrościć.     

Roman  Malinowski  robi  makietę 
byłego  pałacu  carskiego  w  Białowieży

 Od   połowy  września   2013  
roku  „buduje”  z   malutkich  liste-
wek  ze  sklejki  z  drzew  liścia-
stych   dużą   wspaniałą  makietę   
białowieskiego  pałacu  (w  wybranej  
przez  siebie  skali),  w  którym  prze-
bywali  carowie,  gdy  przyjeżdżali  
na   polowania  w   lasach  Puszczy  
Białowieskiej.   Pracę  przy  makiecie  
planuje  zakończyć  w  październiku  
tego  roku. To  zdjęcie  było  robione  
22  kwietnia  2015  roku.

Makiety  ciekawych  pod  
względem  architektonicznym bu-
dowli,  skonstruowanych  przez   pana  
Romana,  były pokazywane na  wysta-
wie  w  gminnej  galerii  malarstwa  
im.  Tamary  Sołoniewicz, a  obec-
nie  można  je  obejrzeć w  jego  domu  
w  Narewce.   

Tekst  i  fot.   Jan  Ciełuszecki

25  kwietnia  br.  w  świetlicy  
samorządowej  w  Lewkowie  Starym  
(powiat  hajnowski)  zebrało  się  dużo  
dzieci  i  młodzieży.  Tu  odbywał  się  
IX  Otwarty  Konkurs  Rzeźbienia  
w  Glinie  na  temat  „Maski”.  Jak  
wiadomo,  Lewkowo  gliną  stoi.  Tu  
jest  duży  zakład  ceramiki  budow-
lanej.  Surowca  pod  dostatkiem.  Tu  
rokrocznie  odbywają  się  plenery  
i   konkursy  lepiuenia  w  glinie.  
W   tegorocznym   konkursie  wzięły  
udział  dzieci  i  młodzież  z  Lewkowa    
Starego i Narewki oraz  z  Hajnówki.  
Nie  zabrakło  też  osób  dorosłych.  
Przyjechały  one  z  Planty   (gmina  
Narewka)  i  z  Nowej  Woli   (gmi-
na  Michałowo).  Uczestników  było  
65,  w  tym  wielu  utalentowanyuch  
rzeźbiarzy.

Wśród  przedszkolaków   pierw-
sze  miejsce  ex  aequo  zajęły  Julia  
Suchodoła,  Wiktoria  Suchodoła  i  
Patrycja  Kozłowska.

W  kategorii  uczniów  z  klas  I  

Lewkowo  Stare
Rzeźbili  maski

-  III  szkoły  podstawowej    pierwsze  
miejsce  równorzędne  zajęli  Natalia  
Kulik i Gabriel  Brancewicz,  drugie  ex  
aequo Maria  Tichoniuk  i  Zofia  Ginszt  
oraz  trzecie  miejsce  ex  aequo  Mag-
da  Gierasimiuk  i  Amelia  Pawluczuk.

W  kategorii  uczniów  
klas  IV  -  VI  szkoły  pod-
stawowej  pierwsze  miejsce  
ex  aequo  zajęły  Katarzyna  
Romańczuk  i  Patrycja  Le-
wsza,  drugie  równorzedne  
--  Gabrysia  Rećko  i  We-
ronika  Krasnopolska  oraz  
trzecie  równorzędne  --  Julia  
Kardasz  i  Gabriela  Kiczkaj-
ło.   Były  też  wyróżnienia.  
Otrzymały  je   Wiktoria  Wiej-
kowska,  Natalia  Warsicka  i  
Kinga  Lewsza. 

Wśród  gimnazjalistów  pierw-
sze  miejsce  równorzędne  zajęły  
Maria  Jabłońska  i  Adam  Ostapczuk,  
drugie  miejsce  -  Aniela  Dźwilewska  
i  trzecie  -  Natalia  Ostaszewska.  Wy-

różnienie  otrzymała  Weronika  Żoch.
W  grupie  seniorów    jury  

przyznało  pierwsze  miejsce   Mał-
gorzacie   Krawczyk,  drugie  - 
Ewie   Brancewicz  i  trzecie  miejsce  
- Joannie  Zubryckiej.  W  ubiegłym  

roku  Joanna  Zubrycka  też  była  w  
gronie  laureatów.

Z  grupy  uczestników  z  Warsz-
tatów  Terapii  Zajęciowsej  w  Nowej  
Woli  wyróżniono  Beatę  Niedźwiedź,  
Mateusza  Tołwińskiego,  Dorotę  

Gontarz,  Marka  Porębskiego,  Jana  
Borowskiego  i  Radosława  Jarmo-
cewicza.

  Warto  dodać,  że  w  jury   kon-
kursu   już  od  kilku  lat  zasiada   też  
przedstawiciel   dwutygodnika  “Wie-
ści  Podlaskie”,  który  mieszka  w  
Lewkowie  Nowym  (czyli  ciągle  
przebywa  w  tzw.  terenie).   On   pisze  
o  nim   i  fotografuje . 

 Najlepsi  rzeźbiarze  otrzymali  
dyplomy  i  nagrody  rzeczowe.   W  
tym  roku     piękne  dyplomy  przy-
gotowała  Alina  Bartoszuk  (kie-
rowniczka  lewkowskiej  biblioteki). 
Konkurs  przebiegł  sprawnie   pod  
kierownictwem  Olgi  Maksymiuk  
(instruktora  plastyki)  i  Krystyny  
Poskrobko  (kierowniczki  świetlicy).

Organizatorami  konkursu  
byli: Gminny  Ośrodek  Kultury  w  
Narewce,  Urząd  Gminy  w  Narewce 
i  Świetlica  Samorządowa  w  Lew-
kowie  Starym.  

Tekst  I  fot.   Jan  Ciełuszecki
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Narewka najlepsza w Mistrzostwach LZS

SPORT

W sobotę 18 kwietnia już drugi 
rok z rzędu w Białowieży odbyły się 
Mistrzostwa Województwa LZS w 
piłce siatkowej, organizowane przez 
Podlaskie Zrzeszenie LZS i Ochotniczą 
Straż Pożarną w Białowieży.

W sportowych zmaganiach 
udział wzięło 10 zespołów.

- Bardzo się cieszymy z takiej 
frekwencji – mówi Jerzy Lisicki, Pre-
zes OSP Białowieża. – To znaczy, że 
inne zespoły doceniają naszą pracę, 
skoro chcą nas odwiedzać.

Poziom rozgrywek był bardzo 
wyrównany. Wiele spotkań kończyło 
się wynikami 2 do 1. Ostatecznie 
najlepszym zespołem okazała się 
drużyna z Narewki, wyprzedzając 
gospodarzy i Wersal Białystok.

- Poziom sportowy na pewno 
był lepszy niż rok temu – komentuje 
wyniku Piotr Orzechowski, zawodnik 
z Białowieży. – Kilka zespołów spo-
kojnie mogło walczyć  o zwycięstwo 
i kolejność tego turnieju mogła być 
zupełnie inna. Organizacyjnie też 
się spisaliśmy. Szkoda tylko, że 
Urząd Gminy w Białowieży tak mało 
środków przeznacza na naszą straż i 
organizowane przez nią wydarzenia. 
Gdyby nie sponsorzy z zewnątrz na 
pewno nie dalibyśmy rady przepro-
wadzić takich zawodów.

Klasyfikacja końcowa:
1.      Narewka
2.      OSP Białowieża
3.      Wersal Białystok

4.      KS Piorun Przechody
5.      NeoBrand Białystok
6.      SITLiD Podlasie
7.      SPPS Supraśl
8.      KS Michałowo
9.      Zespół Szkół nr 4 Bielsk 

Podlaski
10.  Choroszcz
Wyróżnieni zawodnicy:
Puchar dyrektora ARIMR w 

Łomży dla MVP turnieju: Dawid 
Skiepko (Narewka)

Puchar dyrektora ARIMR w 

Łomży dla najlepszego atakującego: 
Stefan Ochryciuk (OSP Białowieża)

Puchar dyrektora ARIMR w 
Łomży dla najlepszego rozgrywają-
cego: Alina Awruk (Narewka)

Puchar Przewodniczącego 
Platformy Obywatelskiej Powiatu 
Hajnowskiego dla najlepszego przyj-
mującego: Jarosław Szpilko (Wesal 
Białystok)

Puchar Posła Roberta Tysz-
kiewicza dla najlepszego broniącego: 
Artur Biendar (OSP Białowieża)

Puchar Wojewody Podlaskie-
go dla najbardziej doświadczonego 
zawodnika: Antoni Supronik (SITLiD 
Podlasie)

Skład OSP Białowieża: Artur 
Biendar (kapitan), Piotr Orzechow-
ski, Mirosław Kołodziński, Mateusz 
Gutowski, Stefan Ochryciuk, Paweł 
Androsiuk, Artur Oniprijuk, Wojciech 
Lisicki, Adam Waszkiewicz. 

Mateusz Gutowski

Najczęstszą przyczynę niepeł-
nosprawności stanowią schorzenia 
układu krążenia, narządów ruchu oraz 
schorzenia neurologiczne. Relatywnie 
niższy udział procentowy osób z uszko-
dzeniami narządu wzroku i słuchu, z 
chorobą psychiczną i upośledzeniem 
umysłowym w zbiorowości osób nie-
pełnosprawnych dotyczy jednak ty-
sięcy osób o obniżonej sprawności w 
codziennym funkcjonowaniu, a zatem 
wymagających szczególnego podejścia 
w edukacji, na rynku pracy i w życiu 
codziennym.

Ośrodek Sportu i Rekreacji wy-
szedł naprzeciw tym ludziom i już po raz 
trzeci zorganizował w dniu 10 kwietnia 
2015 r. imprezę na basenie rekreacyjnym 
w Parku Wodnym w Hajnówce, w któ-
rej wzięło czynnie udział 33 osoby. Po 
ogólnej rozgrzewce w wodzie, przepro-
wadzonej przez panią Reginę Łapińską, 
zawodnicy zostali podzieleni losowo na 
trzy rzędy. Zrobiło się bardzo kolorowo, 
kiedy znaczniki w formie kapelusików 
położono na głowach rywalizujących 

Impreza na basenie rekreacyjnym 
w Parku Wodnym

drużyn. Konkurencje szybkościowo-
-zręcznościowe bardzo zintegrowały 
drużyny, które dopingowały się z dużym 
zapałem. Na podsumowanie rywalizacji 
10 osób wzięło udział w małych zawo-
dach pływackich.

 W imprezie uczestniczyli wycho-
wankowie z Hajnówki tj. z Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia, Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego, Związku Niewi-
domych oraz zaproszeni: z Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Dołubowie (gmina 
Dziadkowice) i Ośrodka Rehabilitacyjno 

– Edukacyjno-Wychowawczego w Perki 
Karpie (powiat Łapy). Nad bezpieczeń-
stwem czuwali w wodzie sędziowie 
z OSiR oraz opiekunowie grup, a na 
brzegu ratownicy. Organizatorem był 
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Park 
Wodny w Hajnówce 

Wszyscy uczestnicy zostali na-
grodzeni złotymi medalami, które 
wręczał Dyrektor Parku Wodnego – 
Mirosław Chilimoniuk.

  Janusz Ludwiczak

Aspirant Robert Matwiejuk, po-
licjant z Zespołu ds. Zwalczania Prze-
stępczości Narkotykowej Wydziału 
Kryminalnego Komendy Powiatowej 
Policji w Bielsku Podlaskim oraz jego 
pies służbowy Drań uczestniczyli 
ostatnio w szkoleniu dla przewodni-
ków psów w Skarżysku – Kamiennej. 
W doskonaleniu zawodowym zor-
ganizowanym przez Polski Związek 
Instruktorów i Przewodników Psów 
uczestniczyli również przedstawiciele 
różnych służb mundurowych, mię-
dzy innymi Straży Granicznej, Straży 
Miejskiej oraz policjanci z Warszawy, 
Poznania i Łodzi. Przez trzy dni szkole-
nia uczestnicy zmagali się z zadaniami 
dotyczącymi między innymi przeszu-
kań w różnorodnych okolicznościach 
i wykrywania zapachów narkotyków. 
Na zakończenie doskonalenia orga-

Bielski policjant i jego pies 
najlepszym duetem

nizatorzy uznali, że w kategorii ze-
społów do wyszukiwania zapachów 
narkotyków najlepsi okazali się przed-
stawiciele bielskiej Policji, pokonując 
osiem innych zespołów.

 Aspirant Robert Matwiejuk 
współpracuje z Draniem od roku. 
Dotąd ich wspólna służba owocowała 
lokalnymi sukcesami w ujawnianiu 
środków odurzających i wykrywaniu 
przestępców zajmujących się tym 
procederem. Policjant oraz jego pod-
opieczny wielokrotnie uczestniczyli 
też w akcjach prowadzonych przez 
inne służby mundurowe. Wyszkolenie 
i doświadczenie policjanta oraz jego 
czworonożnego partnera pokazało, 
że tych sukcesów w zwalczaniu prze-
stępczości narkotykowej może być 
znacznie więcej.

 KPP w Bielsku Podlaskim

Rzadkie ptaki - dubelty - wróci-
ły na tokowiska w Podlaskim. Szczyt 
sezonu godowego przed nimi, a to 
okazja do obserwacji tych ptaków na 
obszarze Natura 2000 Dolina Górnej 
Narwi, gdzie realizowany jest projekt 
ochrony dubeltów.

Dubelty wróciły na Podlasie
 Dubelt to ptak wodno-błotny 

średniej wielkości. Odżywia się bez-
kręgowcami, głównie dżdżownicami. 
Zachowania godowe to wyróżnik tego 
ptaka: samce zbierają się w nocy w 
stałych miejscach i w godowym tańcu 
zabiegają o względy samic. To gratka 

dla obserwatorów i miło-
śników ptaków.

We wrześniu, czyli 
po zakończeniu sezo-
nu lęgowego ptaków, w 
okolicach miejscowości 
Narew, zacznie się budo-
wa specjalnej platformy 
widokowej, która pozwoli 
miłośnikom przyrody w 
następnym sezonie oglą-
dać ptaki z ukrycia, by ich 
nie płoszyć.

 (x)
foto: C. Korkosz
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