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Inscenizacja wiersza „Żuk”
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Zespół Szkół w Rudce organizuje 
w dniu 18 maja br. konkurs o świętym 
Janie Pawle II pt “Ojcu Świętemu 
śpiewajmy”. Celem konkursu jest 
wzbudzenie zainteresowania postacią 
Jana Pawła II oraz wyszukiwanie 
i promowanie młodych talentów. 
Konkursowe przesłuchania odbędą 
się w trzech grupach wiekowych: klasy 
0 – III, IV – VI i klasy gimnazjalne. 
W konkursie mogą wziąć udział 
soliści i zespoły (maksymalnie do 
pięciu osób). Uczestnicy konkursu 
mogą zaprezentować maksymal-
nie dwa utwory związane z osobą 
i nauczaniem papieża Jana Pawła II.

Szkoły moga zgłaszać swoich 
uczestników do 30 kwietnia br. In-
formacji o konkursie udziela Irena 
Trofimiuk tel. 502 099 083.      (w)

Ojcu Świętemu 
śpiewamy

Szkoła Podstawowa w Doma-
nowie od początku roku szkolnego 
uczestniczy w XIV edycji konkursu 
ekologicznego “Zielony las”. Ideą 
konkursu jest zbiórka przez uczniów 
trzech rodzajów odpadów: makula-
tury, butelek PET i baterii.. W lutym 
zorganizowano już czwartą zbiórkę, 
w której zebrano: 120 kg makulatury, 
41 kg butelek plastikowych i 11 
kg baterii. Uczestnikom konkursu 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.                                       (s)

Domanowo

Zielony las

Przed laty uczniowie przyjście wiosny witali na wagarach, obecnie 
w tym dniu zajęcia pozalekcyjne organizuje szkoła. Podobnie było w szkole 
podstawowej w Holonkach. Dzień 22 kwietnia rozpoczęto apelem, na którym 
poszczególne klasy otrzymały zadania do wykonania. Najmłodsi z klas I – III 
wykonywali plakaty ”pani wiosna”, klasy IV – V wiosenne kwiaty a ucznio-
wie klasy szóstej wykonali „marzannę”.  Nastepnie wszyscy w barwnym 
korowodzie udali się nad pobliską rzeczkę gdzie utopiono „marzannę”. Po 
powrocie do szkoły bawiono się na imprezie integracyjnej.                    (w) 

Holonki Topienie Marzanny

(zdjęcia ze strony sp holonki)

21 marca biblioteka szkolna 
Zespołu Szkół w Kleszczelach wspólnie 
z biblioteką publiczną  zorganizowała 
imprezę czytelniczą dla klas I – III ph. 
“ Światowy Dzień Poezji” w ramach 
ogólnoplskiego rządowego programu 

Kleszczele Światowy Dzień Poezji
“Książki naszych marzeń”. Program 
ma na celu rozwijanie zainteresowań 
i promocję czytelnictwa.  Uczestnicy  
czytali wybrane przez siebie wiersze, 
śpiewali piosenkę napisaną do słów 
wiersza Brzechwy “Kaczka dziwaczka”, 

a na zakończenie obejrzeli insceni-
zację wiersza “Żuk” w wykonaniu 
dorosłych. Warto dodać, że dzieci 
recytowały wiersze w różnych języ-
kach: polskim, angielskim, syryjskim 

i białoruskim. Aktywny udział dzieci 
w imprezie pozwala żywić nadzieję, 
że na dłużej zagoszczą w magicznym 
świecie drukowanego słowa.      (s)
(zdjęcie ze strony zs kleszczele)

Uczestnicy imprezy

W poprzednim numerze wspominaliśmy o kilku laureatach 
konkursów przedmiotowych, dziś kontynujemy ich prezentację:.

Marta Adamczyk uczennica klasy trzeciej gimnazjum w Kleszczelach 
została lauratką Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Do konkursu 
przygotowywała ją nauczycielka matematyki Eugenia Gawryluk.  Gratulacje 
laureatce i jej nauczycielce złożył Burmistrz Aleksander Sielicki do gartulacji 
dołączając nagrodę finansową.

*
Duże sukcesy w tegorocznych Olimpiadach przedmiotowych odnotowali 

uczniowie Gimnazjum w Kleosinie:
Aleksandra Ignatowicz z klasy III d została laureatką Wojewódz-

kiego Konkursu Języka Niemieckiego – przygotowała ją Justyna Chociej, 
Paweł Iwaniuk z klasy III b został laureatem Wojewódzkiego Konkursu 

Fizycznego – nauczyciel Emilia Olszewska,
Aż dwójka uczniów zdobyła tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu 

Języka Angielskiego: Aleksandrę Kamińską z III d przygotowała Urszula 
Szczuka, a Igę Kuźmicką z III a przygotowała Jolanta Harasimczuk.

Lauretką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego została Weronika 
Maria Sowińska przygotowana przez Alinę Szpicę. 

LAUREACI WIEŚCI Z DUBICZ
Wielkanocna pisanka
13 kwietnia Gminny Ośrodek 

Kultury Sportu i Rekreacji w Dubi-
czach  Cerkiewnych  zorganizował 
warsztaty w ramach  cyklu “Własna 
historia i kultura” Ich uczestnicy, 
a byli nimi uczniowie klasy piątej SP 
i drugiej gimnazjum, zapoznawali 
się z techniką malowania sposobem 
decoupage i mogli samodzielnie 
wykonać pisanki.       (d)

Konkurs polonistyczny
5  kwietnia uczniowie klasy dru-

giej i trzeciej gimnazjum uczestniczyli 
w szkolnym konkursie polonistycznym 
“Czytelnictwo i znajomość literatury”. 
Uczestniczyło w nim 16 osób a naj-
lepsi okazli się: Grażyna Firs, drugi był 
Adam Troc, a trzecie miejsce zajęli: 
Damian Czykwin i  Paweł Chursa. 
Zwyciężcom gratulujemy i zachęcamy 
innych polonistów do organizowania 
tego typu konkursów.                 (g)

Znawcy poezji
23 marca Zespół Szkół w Dubi-

czach wspólnie z  Gminnym Ośrod-
kiem Kultury Sportu i Rekreacji 
w Dubiczach  Cerkiewnych zorga-
nizował konkurs recytatorski poezji 
białoruskiej. Wzieli w nim udział 
wszyscy uczniowie szkoły podstawo-
wej uczący się języka białoruskiego 
i kilkunastu gimnazjalistów. Laure-
atami konkursu zostali:

klasy I – III
1 miejsce - Walentyna Drużba
2 miejsce – Katarzyna Surel, 

Sonia Jakimiuk i Ola Lunda

3 miejsce – Roksana Pajor, 
Natalia Bielawiec, Natalia Daniluk.

Wyróznienie w tej kategorii 
przyznano: Ninie Miller, Lenie Mał-
myszko, Oli Sikora, Ewie Zajkowskiej 
i Grzegorzowi Gopsz.

klasy IV – VI
1 miejsce – Michał Simoniuk 

i Mateusz Niczyporuk
2 miejsce – Roman Chuma-

menko i Bartek Wojtach
3 miejsce – Michał Bielawiec
Wyróżnienia otrzymali: Bartek 

Daniluk, Monika Saczko  i Klaudia 
Kierdelewicz

gimnazja
2 miejsce – Katarzyna Giercun 

i Rafał Holonko
3 miejsce – Magda Łukasze-

wicz i Krzysztof Simoniuk. Nagrody 
dla laureatów ufundowała Gminna 
Biblioteka Publiczna.                 (z)

Gimnazjaliści na Politechnice
Nietypowo spędzili pierwszy 

dzień wiosny gimnazjaliści z Dubicz. 
Pojechali do Białegostoku na Dzień 
Otwarty Politechnik. Na Wydziale 
Informatyki młodzież obejrzała m.in. 
interaktywną wystawę  “ Pułapki 
umysłu” a na Wydziale Mechanicz-
nym  z zaciekawieniem  podziwiali 
umiejętności małych i dużych robo-
tów oraz  zapoznali się z zasadami 
działania dronów.

Pomysłodawcom wyjazdu 
gratulujemy i wydaje się nam, że 
z wyborem przyszłego zawodu 
młodzi z Dubicz nie będą mięć pro-
blemu.                                   (red)

Ojczyste słowo
Kolejny sukces odniesli ucznio-

wie Zespołu Szkół w Białowieży. 
W eliminacjach centralnych kon-
kursu “Ojczyste słowo” Maria Wo-
łosik zdobyła III miejsce a Angelika 
Szpakowicz otrzymała wyróżnienie. 
Gratulujemy.                              (s)

Jubileusz leśników
Historia szkolnictwa leśnego 

w Białowieży sięga II Rzeczpospolitej. 
Wtedy to, 28  września 1929 roku, 
została utworzona Państwowa Szkoła 
dla Leśniczych w Białowieży. Po 
wojnie szkoła została reaktywowana 
i w tym roku będzie obchodzić 65- 
lecie powstania Technikum Leśnego.  
Jubileuszowa impreza odbędzie się 
4 czerwca br.  Absolwentom zainter-
sowanym udziałem w jubileuszowej 
imprezie podajemy kontakt mejlowy: 
obchody65@tl.bialowieza.pl      (w)

Białowieża

Ku pokrzepieniu serc

Na przełomie lutego i  marca 
odbył się II konkurs “Piękno nie-
jedno ma imię - Ku pokrzepieniu 
serc ...” zorganizowany z okazji 
Roku Sienkiewiczowskiego. Wzięły 
w nim udział także uczennice  klasy 
trzeciej Zespołu Szkół w Juchnowcu 
Górnym i …  zajęły czołowe miejsca. 

Aleksandra Dziwińska zajęła 
pierwsze miejsce w kategorii krótka 
forma prozatorska, a jej koleżanka 
Julia Redlińska otrzymała wyróż-
nienie w kategorii krótka forma 
poetycka.                                    (j)

Juchnowiec Górny
Panie Marta Rafałowska i Wero-

nika Biegańska-Kamieńska ze świe-
tlicy szkoły podstawowej w Księżynie 
postanowiły swoim podopiecznym 
zorganizowć święto wiosny na wesoło 
i pobudzić ich do logicznego myślenia 
bo tego wymaga gra w warcaby. 
W turnieju gry w warcaby wzięło 
udział 25 osób. Najlepiej grali:

kategoria klasy  I-III
I – Filip Misiuk – kl. II B
II – Sebastian Bagiński i Łukasz 
Kruszewicz kl. III
III – Jan Bieluczyk i Wiktoria Bińkow-
ska z kl. II B oraz Natalia Owczarczuk 
kl. III

Wyróżnienie: Eliza Sobolewska 
i  Aleksandra Kalinowska kl. III, Olaf 
Bołtruczyk i Izabela Jarmoc kl. II B

Księżyno
Mistrzowie warcabów

kategoria II klasy IV – VI
I – Kacper Zaczeniuk kl. VI
II – Krzysztof Strzymiński kl. VI
III – Krzysztof Iwaniuk kl. V

Zwycięzcy turnieju otrzymali 
dyplomy i upominki a pozostali 
uczestnicy nagrody pocieszenia.                                                

(spk)

Na prima aprilis uczniowie klasy 
czwartej i piątej ze szkoły podstawowej 
w Szerszeniach wybrali sie z wizytą 
do siemiatyckich strażaków. Przebrani 
w mundurki z napisem STRAŻ i kaski 
udali się do sali “Ognik”, w której 

Szerszenie

Dzielne ogniki

Cd. str. 6
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GMINA CZEREMCHA

 Drodzy czytelnicy w czasach 
kiedy powstawała kolej, a dzięki 
niej narodziła się miejscowość 
Czeremcha, wśród ludzi panowała 
harmonia, szacunek oraz wzajemne 
zrozumienie. Sielanka trwała aż 
do końca XX i początku XXI wieku. 
Właściwie do momentu rozłamu 
i kolei na różnego rodzaju spółki, 
dla których dobro społeczeństwa 
przestało mieć jakiekolwiek znacze-
nie. Liczyła się tylko wyrafinowana 
ekonomia i wtedy to ówczesna 
Dyrekcja PKP PLK w Białymstoku 
postanowiła zlikwidować linię ko-
lejową nr 32, Czeremcha-Białystok. 
Decyzję argumentowano faktem, 
że jazda pociągów z prędkością 30 
km/h na tej linii jest nieekonomiczna. 
Pocztą pantoflową niosła się wieść, 
że PLK-a w Białymstoku celowo 
działa na szkodę linii nr 32 zaniżając 
prędkość dopuszczalną dla pociągów 
osobowych i towarowych. Jednak nikt 
nie miał dostępu do prawdziwych 
pomiarów prędkości na tej linii. 
Mieszkańcy -miłośnicy kolei - byli 
bezradni wobec zobojętniałych władz 
kolejowych. Z pomocą przyszedł 
pracownik PKP Napoleon Kuczyński 
- mieszkaniec Czeremchy. W marcu 
2002 roku przeszkolił sześcioosobową 
grupę młodych bezrobotnych ludzi 
w temacie dokonywania pomiarów 
torów kolejowych. Zaopatrując swoich 
asystentów w odpowiedni sprzęt, 
przeszli w ramach praktyk odcinek 
z Czeremchy do głównego przejaz-
du kolejowego w Kleszczelach. Od 

Uczniowie gimnazjum w Cze-
remsze  uczestniczyli w XIV edycji 
Konkursu Recytatorskiego Poezji 
Rosyjskiej pt “Miłość w rosyjskiej 
poezji – rosyjska poezja liryczna”, 
który odbył się 8 kwietnia. Jego 
organizatorem było Rosyjskie Sto-
warzyszenie Kulturalno-Oświatowe 

w Białymstoku wraz z Podlaskim 
Oddziałem Stowarzyszenia Współ-
pracy  Polska – Wschód. Konkurs ma 
za zadanie nie tylko popularyzację 

Recytatorzy z Czeremchy
poezji rosyjskiej ale także poszerzanie 
wiedzy o twórcach rosyjskiej kultury 
oraz pogłębianie znajomości języka. 
Gimnazjum na konkursie reprezento-
wali uczniowie klasy II: Andrzej Dunda 
i Jan Olepijuk oraz klasy III: Natalia 
Bociuk, Diana Nazaruk, Katarzyna 
Nazaruk I Magdalena Plasun. Do 

finałowego etapu zakwalifikowali się 
uczniowie: Natalia Bociuk, Andrzej 
Dunda, Diana Nazaruk, Katarzyna 
Nazaruk i Magdalena Plasun. (as)

PAMIĘĆ O NAPOLEONIE KUCZYŃSKIM
tego momentu, każdego dnia marca 
stawała na torach linii nr 32 grupka 
młodych miłośników kolei i odliczając 
osiem podkładów kładła na szyny 
łatę oraz odczytywała wynik pomiaru. 
Dodatkowo pomiary dokonywane były 
na styku szyn i na setnym metrze, 
niezależnie od liczby przebytych 
podkładów. Wszakże nie obyło się bez 
problemów. Zespół Pana Napoleona 
Kuczyńskiego nie był mile widziany 
na torach. Maszyniści, przypadkowi 
świadkowie, kierowcy samochodów 
informowali służby kolejowe o owej 
grupie i w konsekwencji byli oni 
przepędzani przez pracowników SOK. 
Niemniej jednak upór, wytrwałość 
miłośników kolei oraz przyjazne 
otoczenie stwarzające naturalne 
możliwości kryjówek w postaci do-
łów, krzaków czy grubych pni drzew 
doprowadził ich do Hołówek Dużych. 
Od tej miejscowości kontynuowanie 
ambitnego przedsięwzięcia stało się 
niebezpieczne. Teren był otwarty, nie 
było szans na ucieczkę czy skrycie 
się przed funkcjonariuszami. Warto 
też podkreślić, że do działań młodych 
ludzi dołączyli się również ich rodzice, 
którzy bezinteresownie pokrywali 
koszty dojazdów samochodem na 
miejsce pomiaru.

Pan Napoleon Kuczyński dys-
kretnie nadzorował prace swoich 
pomocników, dostarczał instrukcję 
jak przeliczać wyniki pomiarów 
ręcznych na dopuszczalną prędkość 
pociągów -V/km. Wyniki okazały się 
być optymistyczne dla miłośników 

kolei. Prędkość 30 km/h była tylko 
na łuku linii między Bielskiem Pod-
laskim a Rajskiem. Na pozostałych 
odcinkach przeważały dopuszczalne 
prędkości od 40 km/h do 60 km/h 
a także w niektórych miejscach 70 
km/h i 80 km/h.

Wyniki pomiarów odebrał Pan 
Stanisław B. z Instytutu Promocji 
Kolei w Warszawie. Instytut nagłośnił 
problem, po czym ludzie odpowie-
dzialni za decyzję o zamknięciu linii 
nr 32 przepadli bez wieści...

Pan Napoleon Kuczyński był 
skromnym człowiekiem, nie szukał 
rozgłosu, nie chciał, by jego nazwisko 
było kojarzone z tą sytuacją. Jako pra-
cownik PKP obawiał się także o swoją 
posadę. Niemniej jednak warto dziś 
pamiętać, że to Panu Napoleonowi 
Kuczyńskiemu zawdzięczamy wciąż 
funkcjonujące połączenie kolejowe 
między Czeremchą a Białymstokiem. 
Brał udział w staraniach o wybudo-
wanie nowego dworca kolejowego 
w Czeremsze. Pomagał przy budowie 
stadionu piłkarskiego „KOLEJARZ”. 
Prowadził w PLK PKP w Siedlcach 
kampanię „Bezpieczny przejazd” 
W latach 1978-1985 był z-cą 
zawiadowcy stacji PKP w Bielsku 
Podlaskim. Pracował w Technikum 
Kolejowym w Siedlcach nauczając 
praktycznej nauki zawodu. Na PKP 
przepracował 35 lat.

Ostatnie pożegnanie Pana 
Napoleona Kuczyńskiego odbyło się 
w sobotę 11. kwietnia 2015 roku na 
cmentarzu w Czeremsze.           J. L

23 marca w Szkole Podstawo-
wej w Czartajewie podsumowano 
szkolne konkursy SKO. Konkurs 
plastyczny dla klas I – III „wymarzo-
na portmonetka” i konkurs literacki 
„Portmonetka pomoże ci oszczędzać” 
-dla starszych uczniów. W konkursach 
wzięło udział 20 dzieci. Najmłodsi 
uczestnicy konkursu wykonywali pro-

Czartajew

Wymarzona portmonetka
jekty portmonetek jakie chcieliby mieć 
i  prawdziwe portmonetki z dzianiny, 
materiałow ekologicznych lub papieru. 
Starsi pisali wierszyki o tym w jaki 
sposób portmonetki pozwalają im 
oszczędzać. Przyznano 12 nagród 
rzeczowych w postaci książek. 

(spc)
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GMINA WYSZKI

Firma Henkel Polska S. A. 
oprócz produkcji i sprzedaży swoich 
oraz innych markowych produktów 
prowadzi na szeroko zakrojoną skalę 
działalność edukacyjną, szczególnie 
w zakresie ochrony środowiska. „Edu-
kacja w kierunku zrównoważonego 
rozwoju”, to międzynarodowy pro-
jekt, którego celem jest promocja 
zrównoważonego rozwoju wśród 
najmłodszych mieszkańców i ich 

Globik w Gminie Wyszki ponownie! 
rodzin. To właśnie dzieci mogą 
w swoich domach stanowić wzór do 
naśladowania - dla swoich rodziców, 
dziadków i przyjaciół, uruchamiając 
tym samym proces korzystny dla 
całej społeczności.

13 kwietnia br. w czytelni 
Gminnego Centrum Biblioteczno - 
Kulturalnego w Wyszkach odbyło 
się edukacyjne spotkanie z uczniami 
klasy I, III i IV tamtejszej szkoły 

podstawowej, koordynowane przez 
Katarzynę Borowską bibliotekarza 
GCBK. Paulina Grabowska, przedsta-
wicielka firmy Henkel w formie inte-
raktywnej zabawy odpowiadała wraz 
z dziećmi, między innymi na pytania:  
- jak mogę chronić środowisko? 
- jak mogę oszczędzać energię i wodę? 
- jak mogę ograniczyć wytwarzanie 
odpadów?

Globik, rysunkowa postać, 
często „pomagał” w zrozumieniu 
niektórych, dość trudnych zagadnień. 
Na koniec zajęć uczniowie otrzymali 
materiały i informacje, które mogą 
wykorzystać jako punkt wyjścia do 
rozmowy z rodzicami w domu oraz 
dyplomy „Mistrza Zrównoważonego 
Rozwoju” wydane przez firmę Henkel. 
Wspaniałym uzupełnieniem prezen-
tów były malowanki oraz pojemniki 
na drugie śniadanie, tzw. lunchboxy. 
Wcześniejsze tego typu edukacyjne 
spotkanie miało miejsce w grud-
niu ubiegłego roku w szkołach 
w Topczewie, Strabli oraz z klasą II 
w Wyszkach.

 (hz)

Gminne Centrum Biblioteczno 
- Kulturalne w Wyszkach prowadzi 
szereg działań mających m.in. za 
zadanie popularyzację czytelnic-
twa wśród mieszkańców gminy.  
Tym razem placówka przyłączyła się 
do obchodów nietypowego święta 
jakim jest Światowy Dzień Czekolady.  
We wtorek 12 kwietnia każdy czy-
telnik, który odwiedził bibliotekę 
i wypożyczył przynajmniej jedną 
książkę otrzymywał słodki upominek.  

Książka jest jak CZEKOLADA 

Niektórzy, wybrani wyrywkowo, 
poproszeni byli o powiedzenie 
kilku zdań o przeczytanej książ-
ce lub coś w temacie czekolady. 
W tym dniu bibliotekarze doko-
nali przeszło 150 wypożyczeń.  
Aż ciśnie się na usta „Bra-
wo Czytelniku. Brawo Ty”. 
Pracownicy GCBK zachęcają do 
odwiedzania biblioteki nie tylko 
w Dniu Czekolady.

(hz)

W marcu Rada Rodziców przy  
Zespóle Szkół w Rudce zorganizo-
wała konkurs “Kolorowa Wielkanoc 
– tworzymy razem z rodzicami”. 
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie 
wykonanie kartki, stroika lub ozdoby 
wielkanocnej.  Na konkurs wpłynęło 
28 prac. I miejsce – w kategorii klas 
I – III - zdobył Tomasz Fronc z klasy 
III, drugi był Bartosz Letmanowski 

Rudka

Kolorowa Wielkanoc

uczeń klasy II b, a trzecie miejsce 
jury przyznało Amelii Burakowskiej 
z klasy pierwszej. 

W kategorii klas IV – VI pierwsze 
miejsce otrzymała Dominika Mazur, 
Drugi był Damian Styczyński a trze-
ci  Dawid Mazur wszyscy z klasy 
czwartej. 

(s)
(zdjęcia ze strony zs rudka)

Urodził się na Suwalszczyźnie. 
Raczki, Sejny, Augustów - tu  spędził 
lata dziecinne i młodość. Po maturze 
zamieszkał w Ełku i  zainteresował 
się najpierw muzyką, później fotogra-
fią. Ta ostatnia urzekła go w sposób 
szczególny. Chciał zostać fotografem, 
dlatego szczytem jego marzeń był 
własny aparat fotograficzny, którym 
mógłby przenieść własne marzenia 
na czarno-białą kliszę . Ale starszy 
brat mieszkający w Poznaniu w lot 
odczytał pragnienia Romana i kupił 
mu przedmiot jego westchnień -–
aparat fotograficzny marki „Zorka”.

Był to nieskomplikowany 
w obsłudze aparat radziecki a i tak 
niewielu miłośników fotografowania 
mogło sobie pozwolić na taki luksus. 
Ponoć to za aparatem a nie za jego 
właścicielem oglądały się ówczesne 
nastolatki wzdychając:”Widziałaś 
jaki aparat?” Dziś wyemancypowane 
kokietki powiedziałyby raczej te 
słowa o jego właścicielu. Ale to były 
inne czasy, choć kto wie...

Jego mistrzem i nauczycielem 
był niedościgły w swym zawodzie 
fotografik Edward Hartwig. To na 
jego książkach uczył się kadrowania 
fotografowanych obiektów, wywo-
ływania klisz i obróbki chemicznej 
negatywów. Zawdzięcza mu swój 
wyrazisty styl, bo widział i czuł po 
swojemu, oraz pewność obiektywu, 
perspektywę i wyczucie chwili. 
Zamieszkał w Białymstoku i ciągle 
poszukiwał swojej drogi, a to na stu-
diach politechnicznych, a to w biurze 

Roman Sieńko
projektowym ale nie był 
to szczyt jego marzeń. 
Nieustannie biegał po 
białostockich Plantach 
gdzie organizowano 
festyny i inne imprezy 
plenerowe. Fotogra-
fował, dokumentował, 
zapisywał historię tam-

tych ulotnych chwil. Jeszcze sam 
nie wiedział w jakim celu. I tak 
pewnego dnia trafił przypadkiem 
na Bohdana Hryniewieckiego, ko-
lejnego dobrego ducha na swojej 
,rozpoczętej mimochodem , drodze 
fotoreporterskiej. Okazało się,że ów 
Pan Hryniewiecki to znany redaktor 
„Gazety Białostockiej” czytanej 
w najmniejszej nawet wiosce daw-
nego województwa białostockiego. 
I stało się. Był rok 1957. Oto jak za 
skinieniem czarodziejskiej różdżki 
otworzyły się przed nim wrota re-
dakcji znanej gazety o czym nawet 
nie śmiał marzyć. Posypały się zle-
cenia obsługi ważnych osobistości 
składających „gospodarskie” wizyty 
na Białostocczyźnie, uroczystości 
przecinania wstęg otwierając tym 
samym nowo wybudowane zakłady 
przemysłowe, obiekty użyteczności 
publicznej, jubileusze zespołów ar-
tystycznych,ludzi sukcesu .Poznawał 
nowe miejsca, nowych ludzi, uczył 
się zachłannie i był w swoim żywiole. 
Ale pstryknięcie zdjęcia to jedno 
a jego obróbka do celów wydawni-
czych to drugie. Przesiadywał więc 
niezliczoną ilość godzin w swoim 
królestwie jakim była ciemnia foto-
graficzna. Pachniał wywoływaczem, 
utrwalaczem i ciszył się z każdego 
udanego ujęcia. Wczesnym ran-
kiem niósł te swoje „marzenia” na 
wglądówkach do redakcji , do której 
dopiero schodzili się jego redakcyjni 
koledzy. On już biegł do kolejnych 
wydarzeń zazdrosny o każdy temat. 

A nos do tematów miał. Naczelny 
„Gazety Białostockiej” docenił jego 
wysiłki, bowiem zorganizował spo-
tkanie z Henrykiem Grzędą, szefem 
reporterów terenowych Centralnej 
Agencji Fotograficznej. I tak spełniły 
się marzenia p. Romana o podróżach 
po wielkim świecie w towarzystwie 
osób z pierwszych stron gazet. Naj-
pierw był reporterem terenowym CAF 
tu na swoich śmieciach, potem na 
terenie całego kraju ,wreszcie poza 
jego granicami. Nigdy nie udało mu 
się zapamiętać w ilu krajach był 
i jakie spotkania „na szczycie” do-
kumentował. Zapamiętał najbardziej 
wizyty Edwarda Gierka, Josifa Bros 
Tito, moskiewski pogrzeb Leonida 
Breżniewa. Ale też gorący czas 
prezydenckiej kampanii wyborczej 
Lecha Wałęsy w 1989r. Uczestniczył 
w wyjazdach do Francji. Gruzji,Ar-
menii, Tadżykistanu. Każdy z nich 
owocował profesjonalnym serwisem 
fotograficznym. Szkoda tylko że wiele 
z tych zdjęć nie znalazło uznania 
w oczach ówczesnej cenzury. Bo 
to ona decydowała, które zdjęcie 
można publikować. Dziś byłyby to 
rarytasy, o które biłyby się gazety 
różnych opcji. Cóż, takie to były 
czasy... Bez zdjęć Romana Sieńko nie 
poczulibyśmy klimatu tamtych lat, 
nie docenilibyśmy zmian jakie zaszły 
w naszym otoczeniu. Publikował 
w gazetach regionalnych: „Gazecie 
Białostockiej”, „Kontrastach”, ”Niwie” 
ale i prasie centralnej: ”Trybunie 
Ludu”, ”Zielonym Sztandarze”, ”Nowej 
Wsi” i innych.

Ponad 20 tysięcy zdjęć z cza-
sów pracy w CAF-ie p. Roman Sieńko 
przekazał do Państwowego Archiwum 
w Białymstoku 

Basia Pacholska 

(Roman Sieńko zmarł 14 
kwietnia 2016r

2 kwietnia w Zespole Szkól 
w Sokołach odbył się Turniej Tań-
ca o puchar Wójta Gminy Sokoły. 
Wzięło w nim udział ponad 250 
tancerzy z województwa podlaskiego. 
Uczestnicy w wieku od 4 do 15 lat 
rywalizowali w kategoriach: taniec 
towarzyski, taneczny mix i latin 

Księżyno
Wytańczyli puchar

dance. Dla wielu uczestników był to 
pierwszy udział w turnieju. Sukces 
odniosła para reprezentująca  szkołę 
podstawową w Księżynie. Para Natalia 
Łupińska i Stanisław Mościcki zdobyła 
puchar Wójta Gminy Sokoły, druga 
para: Patrycja Szumowska i Kacper 
Jabłoński otrzymali złote medale. (s)

(zdjęcie ze strony sp księżyno)
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Przez wiele lat samorządy leżące 
przy tej trasie kolejowej apelowały 
o jej modernizację. W końcu odniosły 
sukces, chociaż tak naprawdę to 
przeważyła chyba potrzeba alter-
natywnej trasy, która przejmie ruch 
kolejowy z moderniizowanej Real 
Baltica. Kolejny etap modernizacji 
odcinka Sadowne – Białystok ruszy 
w najbliższym czasie.

Obecnie trwa procedura pozy-
skiwania rzetelnego wykonawcy. Do 
ograniczonego przetargu dopuszczono 
siedmiu wnioskodawców.

Najnowszy Krajowy Program 
Kolejowy przewiduje remont trzech 
linii kolejowych:  jednotorowej linii nr 
36 Ostrołęka – Łapy o długości ok. 
80 km, dwutorowej linii nr 31 Sie-
dlce – Czeremcha o długości 85 km 
i jednotorowej linii nr 32 Czeremcha 
- Białystok o długości 70 km.

Rozpoczęcie prac przewiduje 
się na wrzesień br. Realizacja zadania 
ma na celu przywrócenie parametrów 

Ruszy modernizacja trasy 
Siedlce – Czeremcha – Białystok

linii kolejowej, a także poprawę stanu 
technicznego infrastruktury kolejowej 
oraz likwidację lokalnych ograniczeń 
prędkości, co wpłynie na polepszenie 
jakości usług przewozowych. Po wy-
konaniu prac nastąpi skrócenie czasu 
przejazdu pociągów, poprawa bezpie-
czeństwa i płynności ruchu pociągów, 
a także zwiększenie przepustowości.

Zaplanowany zakres prac mo-
dernizacyjnych jest dość szeroki - 
wymienione zostaną rozjazdy i tory, 
wyremontowane mosty i przepusty, 
a także zamontowane nowe urządze-
nia sterowania ruchem kolejowym. 
Modernizacja obejmie także przejazdy 
kolejowo-drogowe. Dodatkowo na pero-
nach i na przystankach przeprowadzone 
zostaną prace estetyzujące. Będą one 
polegały na naprawie nawierzchni 
i montażu nowych tablic informacyjnych 
oraz oświetlenia. Dzięki remontowi po-
ciągi pasażerskie przyspieszą i pojadą 
na każdej z wyremontowanych linii 
z prędkością do 120 km/h.

W lutym grupa projektowa z Orli biorąca udział w projekcie „Równaj 
Szanse” dofinansowanym przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności 
administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, a realizowanym 
przez Fundację EDM, zajęła się wykonaniem „hromnycznej świeczki”.

Pierwszym etapem naszych działań było zebranie informacji o spo-
sobach wykonywania świec. Odwiedziliśmy między innymi męski monastyr 
w Sakach, w którym mnich opowiedział nam i pokazał proces wytwarza-
nia świec z pszczelego wosku. Mając podstawy teoretyczne, zaczęliśmy 
gromadzić niezbędne materiały i pomoce do własnoręcznego wykonania 
świec. Napotkaliśmy przeszkody. Ale, od czego jest grupa? Burza mózgów 
i sypiące się jak z rękawa pomysły pozwoliły wybrnąć nam z trudnej sytuacji. 
Wreszcie mogliśmy przystąpić do działań. Teraz już z górki. Topimy wosk, 
skręcamy knoty, wiążemy je na formę, zanurzamy, zanurzamy, zanurzamy 
… i świeca gotowa. Poszliśmy także krok dalej i wykonaliśmy świece metodą 
wałkowania rozgrzanego wosku.

Marlena Kalina i Sandra Bowtruczuk  Reprezentantki grupy
 projektowej uczennice klasy I i II gimnazjum w Orli.

Nasz czas - strażnicy tradycji

W ubiegłym roku wskaźnik 
koniunktury rolnej (przekładający 
się na poziom przychodów) spadł aż 
o 10 pkt. proc. – był to najgorszy 
wynik od 4 lat. Spowodowały go 
odpowiedni rozkład opadów i wcze-
sna wiosna. Plony się zmniejszyły 
a dodatkowo ceny płodów rolnych 
uległy obniżeniu. Miało to nega-
tywne konsekwencje dla rolników 
– w razie szkody np. w wyniku gra-
du, przy nieodpowiednio dobranej 
polisie rolnicy otrzymali mniejszą 
rekompensatę liczoną wg cen po 
ich spadku. Jak wyciągnąć naukę 
z tej kosztownej lekcji? 

Spadek cen rynkowych upraw 
nie będzie miał wpływu na wysokość 
odszkodowania, pod warunkiem, że 
w umowie ubezpieczeniowej są od-
powiednie zapisy. Wyjaśnia ekspert 
Concordii Ubezpieczenia: 

- Jeśli suma ubezpieczenia 
jest stała i według zapisów OWU 
nie jest obniżana w sytuacji spadku 
cen rynkowych upraw, rolnik zyskuje 
otrzymując w razie szkody większe 
odszkodowanie. Tak właśnie jest 
w Concordii, gdzie kwota wypłat nie 
zależy od aktualnych od cen płodów 
rolnych – mówi Andrzej Janc - Dyrektor 
Biura Ubezpieczeń Rolnych w Concordii 
Ubezpieczenia.

Jak to wyglądało w poprzed-
nich latach? 

W 2015 r. już w pierwszym 
kwartale nastąpiło silne załamanie 

Stała suma ubezpieczenia upraw ratunkiem na spadek cen
koniunktury rolnej i spadek cen. Ogólny 
jej wskaźnik obniżył się z poziomu 
4,4 pkt do -14 pkt i był to najniższy 
poziom od 4 lat. Taki spadek wpłynął 
na zmniejszenie się przychodów 
gospodarstw rolnych - spowodowa-
nych między innymi obniżeniem cen 
rynkowych. Wskaźnik wyrównanych 
przychodów pieniężnych obniżył się 
z -5,7 do -20,3 pkt. Nie dziwią zatem 
protesty rolników, którzy przekonywali, 
że przy takich cenach nie opłaca się 
prowadzić produkcji. 

Wtedy rolnicy spodziewali się 
łagodnej wiosny, spadających no-
towań rynkowych i niekorzystnych 
trendów w cenach zbóż i rzepaku. 
Potwierdzeniem tego były zawarte 
polisy, a właściwie spadek średniej 
sumy ubezpieczenia na 1 ha. Dla 
przykładu, w porównaniu z wiosną 
2014 roku, w ubezpieczeniu zbóż 
średnia suma ubezpieczenia na 1 
ha w zależności od regionu spadła 
od 5% do 12%, a w ubezpieczeniu 
rzepaku odnotowano spadek od 6% 
nawet do 18%. Najbardziej średnie 
sumy ubezpieczenia uległy obniże-
niu w województwach dolnośląskim 
i opolskim. W najmniejszym stopniu 
obniżenie nastąpiło w województwach 
wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Jak działa ubezpieczenie w przy-
padku spadających cen na rynku mogli 
się przekonać rolnicy, u których wystą-
piły szkody. Najmocniej w stosunku do 
przedsezonowych oczekiwań w 2014 

roku spadły ceny rzepaku ozimego. 
Rolnicy ubezpieczali 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 przy tych 
samych ubytkach w plonie szacowa-
nych przez rzeczoznawców Concordii 
Ubezpieczenia oraz rzeczoznawców 
z innych firm ubezpieczeniowych rolnik 
otrzymywał najwyższe odszkodowanie 
z Concordii. Zadziałała stała suma 
ubezpieczenia i naliczanie odszkodo-
wań wg cen sprzed sezonu - wyjaśnia 
Andrzej Janc.

Na razie rokowania co do ko-
niunktury w tym roku nie są jedno-
znaczne. Meteorolodzy zapowiadają 
na najbliższe tygodnie pierwsze 
wiosenne burze. Powstawanie ko-
mórek burzowych mogą skutkować 
gradobiciami. Wiosną ubiegłego roku 
zalążek silnych gradobić mieliśmy 
w połowie maja w województwie 
lubelskim i świętokrzyskim. Wystę-
pujące trąby powietrzne przyniosły 
opady gradu wielkości kurzych jaj. 
Mając na uwadze te zagrożenia, warto 
pamiętać, żeby podczas zawierania 
umów ubezpieczeniowych sprawdzać 
lub pytać agenta, jak będzie obliczane 
odszkodowanie w przypadku spadku 
cen na rynku.

Zakończył się I Wojewódzki 
konkurs literacki w języku angielskim 
pt. “Sport, rodzina i ja”. Sukces w nim 
odniosła uczennica klasy IVc  Szkoły 
Podstawowej w  Kleosinie Klaudia 
Karajewo zajmując pierwsze miejsce.

... i Igi
 Także pierwsze miejsce  

(w kraju) zajęła uczennica klasy III 
a Iga Kuźmicka która wygrała ogól-
nopolską Olimpiadę Przedmiotową 
OLYMPUS. Jej szkolne koleżanki 
i koledzy: Patrycja Dyra z klasy III a  
oraz Damian Kacejko, Małgorzata 
Iwaniuk, Jakub Ochrymiuk, Mate-
usz Danilczuk, Piotr Jasiuk z klasy 
Id i Kacper Dąbrowski oraz Paweł 
Siemieniuk z klasy Ia otrzymali 
dyplomy uznania.                       (k)

Kleosin

Sukces Klaudii ... Już dwa miesiące działa w Gminnej Bibliotece Publicznej Klub Koderów 
Orla. Zainteresowanie rekrutacją było bardzo duże. Powstały dwie grupy 
koderów, Junior i Senior. Wszyscy, niezależnie od wieku, z zapałem odkry-
wają tajniki programowania robotów i jak widać dużo przy tym dobrego 
humoru. Dla zainteresowanych informacja, że od września rusza nowy 
nabór do grup. Serdecznie zapraszamy do udziału

Klub Koderów Orla zaprasza

(portal ugorla)
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W  gminie  Narew  w  po-
wiecie  hajnowskim  zamieszkuje  
3 618  osób  (trzy  lata  temu  było  
3 849).  Gmina  liczy  47  wsi  i  
malych  wioseczek.  Największe  
wsie  to   Narew  (tu  zamieszkuje  
1 434  osoby),  Trześcianka  (203),  
Łosinka  (183),  Tyniewicze  Duże  
(133),  Krzywiec  (128),  Makówka  
(116),  Gorodzisko  (86),  Odrynki  (85),  
Soce  (77),  Lachy  (70),  Ogrodniki  
(69),  Ancuty  (66),  Waśki  (65),  
Chrabostówka  (57),  Tyniewicze  
Małe  (52)  i   Przybudki  (46).

Do  najmniejszych  wsi  należą:  
Kaczały  (1  mieszkaniec),  Hajdu-
kowszczyzna  i  Zabłocie  (tu  i  tu  po  

Demografia gminy Narew

1 kwietnia 
br. w świetlicy w Lewkowie Starym 
odbył się X Konkurs lepienia w glinie. 
Uczestników było 37 i wszyscy z gminy 
Narewka. Lepili i rzeźbili świeczniki 
(taki był temat jubileuszowej edycji 

konkursu). Uczestników podzielono 
na sześć kategorii wiekowych. 

Z grona przedszkolaków pierwsze 
miejsce zdobył Bartosz Siemieniaka, 
drugie - Antonina Karpiuk oraz trzecie 
ex aequo Piotr Nieścieruk i Igor Cho-

roszewski. Wyróżniono prace Izabeli 
Milko i Szymona Choroszewskiego. 

W kategorii: klasy I - III pierwsze 
równorzędne miejsce zajęli Łukasz 
Jancewicz i Oliwia Charkiewicz, ex 
aequo drugie - Klaudia Kozłowska 

i Paweł Boreczko oraz trzecie równo-
rzędne - Gabriela Stocka i Gabriela 
Krasnopolska. Wyróżniono prace Kingi 
Kołeckiej, Darii Radziwoniuk, Katarzyny 
Woszczenko i Zuzanny Samocik.

W kategorii: klasy IV - VI pierw-

Najlepsi  rzeźbiarze
sze równorzędne miejsce zajęły Daria 
Bakanacz i Nina Marcinowicz, drugie 
równorzędne miejsce Dominika 
Suchodoła i Szymon Potoniec oraz 
trzecie równorzędne - Karolina Kondrat 
i Wiktoria Kondrat. Wyróżniono prace 

Julii Kardasz i Jana Siemieniaki.
Wśród gimnazjalistów pierw-

sze miejsce ex aequo zajęli Wik-
toria Potoniec i Krzysztof Birycki, 
drugie - Oliwia Kuźma i trzecie 
miejsce - Monika Sawicka.

W kategorii: seniorzy pierw-
sze miejsce jury przyznało Teresie 
Sakowicz, drugie - Paulinie Drew-
nowskiej i trzecie miejsce - Ninie 
Choroszewskiej.

 Instruktorka plastyki Olga 
Maksymiuk i jurorzy zgodnie oce-
niają, że poziom wykonania rzeźb 
w glinie był wysoki. Dyrektorka 
GOK w Narewce Helena Rejent 

wręczyła dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Był tez słodki poczęstunek. Dobra 
organizacja konkursu to zasługa m. in. 
Aliny Bartoszuk, Krystyny Poskrobko 
i Olgi Maksymiuk. 

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Wieczorem  7  kwietnia  br.  w  sali  kinowej  Gminnego  Ośrod-
ka   Kultury  w  Narewce  (powiat  hajnowski)  odbyła  się  projekcja  
dokumentalnego  filmu   pt.  “Siaroża”,  którego  reżyserem  jest  bia-
łostoczanin   Jerzy  Kalina.  Do  Narewki  przyjechali  m.  in.  Sergiusz  
Niczyporuk   (bohater  filmu)  i  Jerzy  Kalina  (reżyser)  oraz  białostocki  
redaktor  radiowy  Jarosław  Iwaniuk.  Przybyli   mieszkańcy   m.  in.  
Narewki,  Eliaszuk,  Guszczewiny,   Lewkowa  Nowego,  Lewkowa  
Starego,  Planty,  Podlewkowia,  Siemianówki,  Świnoroj  i  Tarnopola. 

 Barwny  film  “Siaroża”  jest  znakomicie  wyreżyserowany.  
Opowiada  o  życiu   Sergiusza  Niczyporuka,  mieszkańca  wsi  Budy  w  
Puszczy  Białowieskiej,  człowieka   ze  skomplikowanym  i  ciekawym  
życiorysem.  Po  projekcji  obrazu  odbyła  się  ożywiona  dyskusja.  
Na  pytania  widzów  chętnie  odpowiadali  goście.

   Tekst  i  fot.   Jan  Ciełuszecki

Film  „Siaroża”,  jego  bohater  i  reżyser  w  Narewce     

Sergiusz  Niczyporuk  (w  środku)

2  mieszkańców),   Cisy  (3),  Pasz-
kowszczyzna  (7),  Usnarszczyzna  (8),  
Bruszkowszczyzna  (10),  Gramotne  
(11)  oraz  Gorędy  i  Skaryszewo  
(w  jednej  i  w   drugiej  wsi  po  12  
mieszkańców).

Najszybciej  wyludniają  się  
wsie:  Tyniewicze  Duże,   Narew,  
Łosinka,  Makówka,  Soce,  Odrynki,  
Trześcianka,  Chrabostówka  i  Lachy.

W  2015  roku  w  gminie  Na-
rew  urodziło  się  22  dzieci  i   zmarły  
82  osoby.  Za  długoletnie  pożycie  
małżeńskie  medale  otrzymało  11  
par.  Obecnie  na  100  mężczyzn  
przypada  tu  105  kobiet.  Stulatków  
nie  ma.                                  (JC)

W marcu uczniowie Zespołu 
Szkół Rolniczych w Czartajewie oraz 
trzecich klas siemiatyckich gimnazjów 
odwiedzili bialostocką Politechnikę. 
Gimnazjaliści mogli zapoznać się 
z możliwością dalszego kształecenia się 
w ZSR a wszyscy razem z możliwością 
zdobycia atrakcyjnego zawodu. Goście 
PB zwiedzili Bibliotekę oraz Centrum 
Języków Obcyc h oraz laboratorium 
Wydziału Elektrycznego. Podczas 

Z wizytą na Politechnice
wizualizacji pracy hybrydowego 
systemu małej elektrowni wiatrowej 
i fotowoltanicznej uczniowie poznali 
jego  zasadę działania  i eksploatacji, 
zobaczyli nowoczesny panel fotowol-
taniczny  „podążający za słońcem”. 
Na Wydziale Budownictwa i Inży-
nierii Srodowiska  goście zapoznali 
się z budową oraz zasadą działania 
pompy ciepła. W sumie był to bardzo 
pożyteczny wyjazd.                     (sr)

Zespół Szkół w Juchnowcu 
Górnym wspólnie ze Starstwem Po-
wiatowym w Białymstoku i Urzędem 
Gminy w Juchnowcu organizują VI 
powiatowy konkurs twórczości ludowej 
dzieci i młodzieży “Barwy folkloru”. 
Uczestnicy konkursu, uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów z powiatu 
bialostockiego i miasta Białegosto-

Rada Gminy Orla uchwalila 25 
listopada ub roku Gminny program 
osłonowy w zakresie zmniejszenia 
wydatków poniesionych na leki przez 
mieszkańców gminy Orla na 2016 r.

O pomoc mogą ubiegać się  
mieszkańcy gminy, osoby niezdolne do 
pracy z tytułu wieku i osoby przewle-
kle chore w wieku produkcyjnym raz 
w miesiącu. Aby ubiegać się o pomoc 
należy zlożyć wniosek w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej, który 
też udziela szczegółowych informacji 
– tel. 85 730 57 95                   (s)

Juchnowiec Górny

Barwy folkloru

Orla

Pomoc 
chorym

ku, mogą wykonać prace w dwóch 
kategoriach: wycinanka ludowa lub 
haft ludowy. Konkurs odbędzie sie 
w trzech kategoriach wiekowych: 
klasy I – III, IV – VI oraz gimnazja. 
Dodatkowych informacj udzielają 
prowadzący konkurs: Małgorzata 
Skwarko tel. 509 623 045 I Jan 
Sagun tel. 696 762 728.              (I)

W imieniu nauczycieli i uczniów 
Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Hajnówce 
serdecznie zapraszam do wzięcia 
udziału w głosowaniu na inicja-
tywę - szkolny radiowęzeł Listen 
2 Music. Jesienią ubiegłego roku 
przy obchodach Dnia Praw i Obo-
wiązków Ucznia przeprowadzono 
w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Hajnówce ankietę 
SZKOŁA MARZEŃ, z której wynikało, 
że społeczność uczniowska chce by 
w szkole był radiowęzeł. Konkurs 
fundacji AVIVA pozwoli na spełnienie 
marzeń uczniów z Dwójki w tym 
zakresie. Jednak, aby tak się stało, 
szkoła potrzebuje jak największej 
liczby głosów. Głosowanie trwa do 19 
maja 2016 r. Jeden adres mailowy 
to jeden głos.

Link do inicjatywy szkoły:
https://todlamniewazne.pl/inicjaty-
wa,845,listen-2-music.html
Zapraszamy do głosowania

Apel 
do 

internautów 

Dzielne ogniki

dowiedziały sie wielu potrzebnych 
informacji. 

Jak zgłaszać różne niebezpieczne 
zdarzenia, jak bezpiecznie zachowywać 
się podczas codziennych zajęć, poznały 
sprzęt strażacki oraz poznały działanie 
różnych instalacji przeciwpożarowych.

W trakcie róznych zabaw  „młodzi 
strażacy” mogli sprawdzicć swoją 
kondycję oraz umiejetność reagowania 
w sytuacjach kryzysowych. 

Na zakończenie wizyty każdy 
otrzymał certyfikat “Dzielnego Mło-
dego Ognika”.                                  

 (sps)

Cd. ze str. 2



7

SPORT

Wieści Podlaskie         7

Gry podwójne to szczególny ro-
dzaj rywalizacji. Poza umiejętnościami 
technicznymi każdego z zawodników 
potrzebne jest zrozumienie i uzupeł-
nianie się we wszelakich rodzajach 
zagrań piłeczką o zmiennych rotacjach. 
Niezwykle ważna jest zagrywka, która 
powinna dawać parze serwującej 
przewagę w uzyskaniu punktu. 

W Otwartym Turnieju Ligowym, 
który odbył się w dniu 18 marca 
2016r. wzięło udział 9 par. Na czte-
rech stołach rozegrano 17 spotkań. 
W eliminacjach grupowych (dwie 
grupy) rozstawiono zostały najlepsze 
dwie pary z ubiegłego roku tj. Lipiński/
Falkowski i Miszczuk/Ludwiczak.

Rozstawione zespoły nie za-
wiodły, wygrywając wszystkie swoje 
mecze w eliminacjach. W finale 
o miejsce pierwsze lepszy okazał się 
debel Cezary Falkowski (Bielsk Pod-
laski) i Janusz Lipiński (Czeremcha),  
zwyciężając po zaciętym pojedynku 
z Hajnówką I (Miszczuk/Ludwiczak) 4: 3.

KOŃCOWA KLASYFIKACJA
I miejsce – Cezary Falkowski 

(Bielsk Podlaski) / Janusz Lipiński 
(Czeremcha I)

Otwarty Ligowy Turniej Deblowy 
w Tenisie Stołowym

II miejsce – Zbigniew Miszczuk/ 
Janusz Ludwiczak (Hajnówka I)

III miejsce – Łukasz Świtalski/ 
Adam Stepaniuk (Czeremcha I)

IV miejsce – Jerzy Mieczyński 
(Hajnówka I)/ Jerzy German (Haj-
nówka II)

V miejsce – Siekierko/ Makulski 
(Siemiatycze)

VI miejsce –Roman Ochryce-
wicz/ Włodzimierz Grygoruk  (Haj-
nówka II)

VII miejsce – Karol Charytonow/ 
Wojciech Orzechowski (Hajnówka II)

VIII miejsce – Dawid Moroz/ 
Marcin Kojło (Dubiny)

IX miejsce – Ryszard Kowalski/  
Bogdan Rakowski (Czeremcha II)

Wszystkich chętnych zapra-
szamy do udziału w Drużynowej 
Lidze Amatorów w Tenisie Stołowym 
w sezonie 2016/ 2017, której rozpo-
częcie planowane jest na przełomie 
września i października.

Podstawowy warunek – ukoń-
czony 17 rok życia. Szczegóły pod 
telefonem- 509050268.

 Janusz Ludwiczak

Po raz czwarty Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Hajnówce zorganizował 
w Parku Wodnym imprezę rekre-
acyjno-sportową z udziałem osób 
niepełnosprawnych. W spotkaniu, 
które odbyło się 8 kwietnia 2016r. 
wzięli udział uczestnicy 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Hajnówce 
i Dołubowie, podopieczni 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy oraz 
uczniowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno -Wy-
chowawczego w Haj-
nówce.  Uczestników 
przywitał prowadzący 
imprezę menedżer ds. 
sportu Pan Janusz Ludwiczak oraz 
dyrektor Parku Wodnego Pan Mirosław 
Chilimoniuk. Nad bezpieczeństwem 
czuwali sędziowie z OSiR (Marek 
Hanula, Tomasz Dobosz) oraz opie-
kunowie grup. Rozgrzewkę w wodzie  
przeprowadziła rehabilitantka Pani 
Renia Łapińska. Przygotowano gry 

 Impreza rekreacyjno-sportowa 
z udziałem osób 

niepełnosprawnych 
i zabawy rzutowo-zręcznościowe, 
wyścigi sprawnościowo-zwinnościowe 
oraz małe zawody pływackie. Zawod-
nicy podzieleni zostali na trzy grupy. 
Kolejny raz mieliśmy okazję zobaczyć 
wielkie zaangażowanie oraz radość 

na twarzach naszych podopiecznych. 
Podczas imprezy liczyła się przede 
wszystkim integracja i aktywizacja 
osób niepełnosprawnych. Wszyscy 
uczestnicy, którzy odważyli zmierzyć 
się z wodą mogli czuć się zwycięzcami 
otrzymując pamiątkowe medale.   

Aneta Siemieniuk

ZAPROSZENIA
20 kwietnia godz. 16.30 

-  Gminny Ośrodek Upowszech-
niania Kultury w Kalnicy zaprasza 
na wykład z zakresu zdrowego 
stylu żywienia pt. „Zaszczep w so-
bie modę na zdrowie i urodę”.

22 kwietnia – Stowa-
rzyszenie Muzeum i Ośrodek 
Kultury Bialoruskiej w Hajnówce 
zaprasza na bialoruski kiermasz 
paschalny

1 mają godz. 17.00 – 
Wójt Gminy Brańsk i Gminny 
Ośrodek Upowszechniania 
Kultury w Kalnicy zapraszają na 
majówkę do Mnia. Po występach 
zespołów, o 21.30 rozpocznie 
się zbawa pod chmurką

Do 10 czerwca można 
nadsyłać zgłoszenia do Kon-
kursu Kapel 8 FMR Rockowisko 
Hajnówka 2016. Chcesz zagrać 
na Festiwalu zgłoś swój ze-
spół. Szczegółowe informacje 
znajdziesz na stronie www.
rockowisko.hajnowka.pl

 
6 czerwca - Zespół Szkół 

w Juchnowcu Górnym zaprasza  
uczniów gimnazjów z woje-
wództwa podlaskigo do udziału 
w II Konkursie Recytatorsko-
-Muzycznym poświęconym 
pamięci błogosławionego ks. 
Jerzego Popiełuszki. Konkurs 
będzie skladał się z konkursu 
recytatorskiego i konkursu 
pieśni. Każda szkoła może 
zgłosić po dwóch uczestników 
wyłonionych w eliminacjach 
szkolnych wysyłając do dnia 
10 maja zgłoszenie na adres: 
konkurspopiełuszko@zsj.home.
pl.  Informacje tel. 85 7196678

Wyłącznie od aktywności miesz-
kańców poszczególnych gmin zależy 
lokalizacja 16 siłowni terenowych 
ufundowanych w ramach jubileuszo-
wego programu Nestle porusza Polskę. 
W całym kraju można głosować na 
710 lokalizacji. Z naszego terenu 
zgłoszono następujące lokalizacje: 

- w powiecie bielskim -  ul. 
Rejtana w Bielsku i Niewino Borowe 
w gminie Wyszki,

- w powiecie hajnowskim – 
Dubiny, ul. Głowna 116

- w powiecie siemiatyckim – nie 
zgłoszono żadnej loklaizacji, a szkoda. 

Głosuj na siłownię pod chmurką
Natomiast w powiecie bialostoc-

kim spośród gmin na ternie których 
ukazują się “Wieści”  zgłoszono: Waliły 
Stację (ul. Tartaczna) w gminie Gródek 
i Ignatki (ul. Wspólna) oraz Koplany 
45/1 w gminie Juchnowiec Kościelny. 
Z ternu gmin Michałowo i Zabłudów 
żadnej lokalizacji nie zgłoszono.

Każdego dnia każdy z Was  
może oddać jeden głos. Każdy głos 
jest ważny. Każdy głos może prze-
chyli szalę zwycięstwa.  Głosowanie 
trwa do 6 lipca. Pełna lista lokalizacji 
znajduje się na www.nestleporusza.pl                                           

(ws)

Odnowienie małych kolei ?
Ale coś drgęło w tej komunikacyj-

nej materii. Skoro zachodnioeuropejscy 
przewoźnicy wyrazili chęć wykupienia 
i reaktywowania nieczynnych, polskich 
linii i stacji, to i nasze spółki coś posta-
nowiły zadziałać. Podobno nieodległa 
jest perspektywa reaktywowania linii 
Białystok – Zubki, okolicznościowo 
pełnej turystów i grzybiarzy. W znanej 
z aktywności społecznej wsi Sokole 
zaczęli nawet odnawiać “swoją” stację. 
Czy pojawią się wnioski o inne lokalne 
reaktywacje. Napiszemy.

(piw)

W całej, zachodniej Europie, 
pomimo fantastycznie rozwiniętej 
sieci dróg (od lokalnych po międzyna-
rodowe autostrady), nigdy drastycznie 
nie likwidowano połączeń kolejowych.
Przodują w tym względzie Niemcy 
i Wielka Brytania, ale na przykład 
u sąsiadów, w Czechach do dziś zacho-
wano połączenia między wszystkimi 
miastami powiatowymi. Tymczasem 
u nas, przez ostatnie 20 lat, zlikwi-
dowano podobnych połączeń bardzo 
dużo. Straszą opuszczone i często 
zdewastowane stacje.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi na swojej stronie internetowej 
zachęca wszystkich zainteresowanych 
do przesyłania pytań związanych 
z uchwalonymi przez Sejm RP 30 marca 
br. zmianami w przepisach dotyczących 
obrotu nieruchomościami rolnymi.

Trzeba przyznać, że pomysł 
resortu rolnictwa jest ciekawą ini-
cjatywą. Nowa ustawa, o której 
wiele wcześniej dyskutowano i której 
projekt częściowo w ostatniej chwili 
zmieniano kilkukrotnie, budzi liczne 
kontrowersje, a jej zapisy nie są dla 
wszystkich czytelne. Sporo wątpliwości 
i pytań w zakresie międzysąsiedzkiego 
obrotu ziemią mają rolnicy w wielu 
konkretnych przypadkach.

Teraz można zapytać o interpre-
tację nowej ustawy u samego źródła. 
Wystarczy napisać wiadomość e-mail 
na adres: ustawaoziemi@minrol.gov.pl.

Zadawanie pytań pocztą elek-

troniczną możliwe jest od 11 kwietnia. 
Czas pokaże jak wiele zapytań spłynie 
na ministerialną skrzynkę pocztową. 
Będziemy się tej nowej usłudze resortu 
rolnictwa przyglądać.  (Bcz-topagrar)

Masz pytanie o nową ustawę 
o obrocie ziemią? 

Napisz do ministra! 

Uczniowie Zespołu Szkół Rolni-
czych w Czartajewie nie są obojętni 
na cierpienie innych. Pani Martyna 
– absolwentka szkoły walczy z cho-
robą nowotworową. Klasy II TAK i II 
TE zorganizowały zbiórkę pieniędzy 
i kiermasz, na którym można było za 
niewielką cenę kupić: pyszne, domowe 
ciasto, kawę, herbatę i napoje. Pozy-
skane pieniądze przekazane zostały na 
konto Fundacji Onkologicznej ALIVIA, 
która wspiera leczenie Pani Martyny. 
Mamy nadzieję, że nasze wparcie 
pomoże Jej wygrać z chorobą.

(portal zsr czartajew)

Czartajew

Empatia

Od pięciu lat Białystok znajduje się w gronie prestiżowych miast 
w Polsce, które organizują targi książki. W roku ubiegłym na targi książki 
do Białegostoku przyjechało 60 czołowych wydawnictw, a targi odwiedziło 
blisko 17 tysięcy białostoczan. W tym roku impreza będzie nie mniej okaza-
ła, bowiem swój udział w targach zapowiedziało 70 wydawnictw, a wśród 
nich, m.in. takie jak: Czarna Owca, Czarne, Znak, Wydawnictwo Literackie, 
Rebis, Agora S.A., Sonia Draga, Zysk i S-ka, Grupa Wydawnicza Foksal, He-
lion, Karakter, Dowody na Istnienie, Książkowe Klimaty, Nasza Księgarnia. 

Targi Książki w Białymstoku zyskały też status imprezy międzynaro-
dowej, bowiem w targach – tak jak w roku ubiegłym – poza wydawnictwami 
polskimi, udział wezmą także wydawnictwa z Białorusi. 

V Międzynarodowym Targom Książki w Białymstoku towarzyszyć bę-
dzie, tak jak w latach poprzednich, festiwal literacki „Na pograniczu kultur” 
w ramach którego odbędą się liczne warsztaty dla dzieci, warsztaty literackie, 
spotkania autorskie z wybitnymi pisarzami i ogólnopolskie premiery książek.

W ramach festiwalu odbywać się będą m.in. dwudniowe bezpłatne 
warsztaty pisania reportażu, prowadzone przez znakomitego reportera 
– Jędrzeja Morawieckiego oraz fotografa Macieja Skawińskiego. Z kolei 
bezpłatne jednodniowe warsztaty tworzenia wywiadu prasowego pt. „Sztuka 
wywiadu” poprowadzi Dorota Wodecka, znakomita specjalistka od wywia-
dów. Przez trzy dni trwania festiwalu będzie także mnóstwo warsztatów 
dla dzieci i młodzieży. 

Odbędą się także liczne spotkania autorskie ze znakomitymi pisarzami.
W ramach festiwalu odbędą się także ogólnopolskie premiery i pra-

premiery książek.
Szczegółowe informacje na temat targów na stronie Fundacji Sąsiedzi 

(www.fundacja-sasiedzi.org.pl) w zakładce „targi książki”. 
Kontakt: tel.: 668 871 777 oraz: 606 442 122

V Targi Książki w Białymstoku
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13 kwietnia br. na Cmen-
tarzu Północnym w Warszawie, 
pochowany został dr Jan Socha, 
były redaktor naczelny „Gazety 
Współpczesnej” w latach 1975 
- 1981. Miał 86 lat. Pod koniec 
lat 60-tych był redaktorem na-
czelnym gazet młodej,polskiej 
wsi - „Zarzewia” i „Nowej Wsi”. 
W 1975 roku został redakto-
rem naczelnym organu KW 
PZPR w Białymstoku - „Gazety 
Współczesnej”, tworząc zespół 
młodych,zdolnych dziennikarzy. 
Podczas przemian politycznych 
w Polsce,”Gazeta Współczesna” 
wraz z „Głosem Wybrzeża”, 
„Gazetą Krakowską” i „Życiem 
Warszawy” została  zaliczona do 
ośrodków kontrewolucji. Liczne 
próby rozwiązania zespołu, 
skłoniły Sochę do rezygnacji ze 
stanowiska,tuż przed stanem 
wojennym. Został zastępcą red. 
naczelnego „Gromady - Rolnik 
Polski”, a po karze partyjnej 
został odesłany do działu 
listów.W latach późniejszych 
redagował „Plon”, „Pszczelarza 
Polskiego” i „Nowoczesne Rol-
nictwo”.Wydał pod tytułem „Od 
chłopa do pana” książkę wspo-
mnieniową, za którą w 2014 roku 
otrzymał nagrodę im. Glogera.

Jan Socha
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

W sobotę, 9 kwietnia 2016r. w Kościele 
Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Hajnówce 
została odprawiona uroczysta Msza Święta pod 
przewodnictwem ks. kan. mgr Zygmunta Bronic-
kiego. W mszy uczestniczyli duchowni katoliccy 
i prawosławni, siostry zakonne, władze miasta 
i powiatu, delegacje zuchów i mieszkańcy miasta. 
Kazanie wygłosił ks. kan. mgr Józef Piotr Poskrobko.

Po Mszy Świętej zebrano się przy pomniku 
upamiętniającym ofiary Katynia (1940r.) i kata-
strofy smoleńskiej (2010r.)

- W życiu każdego narodu, każdego państwa 
są chwile szczególne. Są rocznice, które wpływają 
potem na losy tego narodu. - rozpoczął przemowę 
Poseł na Sejm - Dariusz Piontkowski. - Jesteśmy 
właśnie przeddzień takiej rocznicy. Rocznicy tra-
gicznej, która wydarzyła się zaledwie kilka lat temu. 
Mamy do czynienia z wydarzeniem dotyczącym 
ludzi, których znaliśmy, którzy żyli obok nas. Byli 
naszymi znajomymi, przyjaciółmi, bądź znaliśmy 
ich z telewizji, czy radio. Oni przeszli podobną 
drogę jak wielu bohaterów naszego narodu. Zgi-
nęli kiedy w służbie państwa, w naszym imieniu, 
lecieli do Katynia, by oddać cześć pomordowanym 
Polakom. (…)

- Nikt z nas nie przypuszczał, że tego dnia 
naród polski poniesie tak wielką ofiarę. Jak to 

Obchody przy Pomniku Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej w Hajnówce

wytłumaczyć? Tak Bóg zaplanował... Widać, aby 
świat usłyszał o Katyniu potrzebna była więk-
sza ofiara - nie tylko rozstrzelanych w Katyniu 
żołnierzy, ale również śmierć naszych rodaków, 
którzy kierowali naszym narodem – kontynuował 
Ks. prał. mgr Zbigniew Niemyjski. - Smutek i żal 
jest w sercach bliskich. Wielu znaliśmy, z wieloma 
spotykaliśmy się...Wielu nas pyta czemu tak się 
stało? Jak powiedział proboszcz Mitrat Michał 
Niegierewicz – „Bądź wola Twoja nie nasza...” 
Tak właśnie miało być. By ich śmierć nie poszła 
na marne, byśmy mogli się uczyć Wierności Bogu 
i służby Ojczyźnie. 

Po przemowach poszczególne delegacje 
złożyły kwiaty:

• Poseł na Sejm RP Dariusz Piontkowski oraz 
Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Henryk 
Łukaszewicz
• Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak i Zastępca 
Burmistrza Andrzej Skiepko
• Starosta Powiatu Mirosław Romaniuk, Wicesta-
rosta Halina Surel i Przewodniczący Rady Powiatu 
Lech Michalak
• Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz 
i Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Kot
• Delegacja Akcji Katolickiej w Hajnówce
• Delegacja NSZZ Solidarność w Hajnówce na 
czele z przewodniczącym Romanem Sadokierskim
• Delegacja służb mundurowych w Hajnówce – 
delegacja Komendy Powiatowej Policji , Aresztu 

Śledczego i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 
w Hajnówce
• Delegacja Nadleśnictwa w Hajnówce na czele 
z Nadleśniczym Grzegorzem Bieleckim
• Delegacja Zuchów ze Szkoły Podstawowej Nr 
2 w Hajnówce
• Delegacja Hamech Hajnówka z prezesem Ry-
szardem Sokołowskim
• Delegacja PSS Społem w Hajnówce na czele 
z panią prezes Mieczysławą Bogdanowicz

Po oddaniu hołdu zebrani wysłuchali krótkiego 
koncertu Chóru Leśników – pod dyrygenturą Pauliny 
Skiepko. Przy pomniku zabrzmiały patriotyczne 
utwory: „Rota”, „Modlitwa Obozowa” i „Marsz 
Strzelców”.                                Emilia Rynkowska



dzone były zajęcia otwarte, 
w których została nawiązania 
współpraca między Przedszko-
lem nr 2 a Przedszkolem nr 
5, mająca na celu wymianę 
doświadczeń. Pod koniec 
lutego odbyły się także pre-
lekcje dla rodziców w formie 
prezentacji multimedialnej nt. 
„Usprawnianie dzieci z wadami 
postawy”, której celem było 

przybliżenie rodzicom 
wad postawy występują-
cych najczęściej u dzieci 
oraz ukierunkowanie do 
przeciwdziałania danym 
wadom. 

Ponadto tworzone 
są gazetki tematyczne dla 
rodziców dotyczące pro-
blematyki wad postawy 
oraz zalecenia ćwiczeń 
do wykonywania w domu 
przez rodziców.

Wszystkie podjęte 
działania profilaktyczne 
są ukierunkowane na 
potrzeby dzieci z wadami 
postawy w celu zahamo-
wania postępowania wady 
oraz w miarę możliwości 
ich likwidacji, gdyż jest to 
proces długotrwały.  

Koordynatorzy: 
Mariola Krawczyńska, 

Bożena Janicka
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W bieżącym roku szkolnym 
odbyła się kolejna-IV edycja konkursu 
matematycznego „Młody matematyk” 
pod patronatem Burmistrza Miasta 
Hajnówka. Za organizację konkursu 
odpowiedzialne były nauczycielki 
Lija Grosz i Małgorzata Szumarska.

Do pierwszego etapu konkursu 
przystąpiło 56 uczniów klas IV, V i VI 
z czterech hajnowskich szkół pod-
stawowych. Na tym etapie uczniowie 
otrzymali do rozwiązania zestawy 
zadań tekstowych, które mieli oddać 
w terminie do ferii zimowych. Do 
drugiego etapu zakwalifikowało się 
28 uczniów. Drugi etap konkursu-czyli 
finał, odbył się 11 marca 2016 roku 
w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi. W sali matema-
tycznej, o godzinie 9.00 przybyłych 
uczniów oraz ich opiekunów powitał 
dyrektor szkoły Adam Jerzy Chudek 
oraz organizatorki konkursu.

Uczniowie przez 90 minut roz-
wiązywali zadania- testy i zadania 
otwarte. W czasie gdy nauczyciele 
sprawdzali prace, uczniowie uczest-
niczyli w warsztatach origami 
prowadzonych przez uczniów z klas 
VIb, Iag i IIIag ZS Nr 2. W efekcie 
zaangażowanej pracy uczestników 
konkursu powstały wspaniałe kule 
kusudama, które każda z grup uczniów 
mogła wziąć do swojej szkoły.

Po warsztatach nastąpiło 
podsumowanie oraz wręczenie na-
gród laureatom konkursu. Głównym 
sponsorem był Burmistrz Miasta Haj-
nówka, a dyplomy i drobne upominki 
ufundowało GWO. W uroczystości 
wręczenia nagród uczestniczyli 
Sekretarz Miasta Hajnówka Jaro-
sław Grygoruk, dyrektor Zespołu 
Szkół Nr 2 Adam Jerzy Chudek oraz 
opiekunowie uczniów. 
Nagrodzeni:
W kategorii klas IV:
1.Bartosz Sadowski –SP nr 5
2.Irena Patyk –SP nr 6
3.Wiktor Link –SP nr 5

Czworo uczniów z Liceum Ogól-
nokształcącego z DNJB w Hajnówce 
na potrzeby konkursu „Postaw na 
Słońce” stworzyło spot mający pro-
mować odnawialne źródła energii. 
Dwuminutowy filmik opowiada hi-
storię osadzoną w roku 2066. Ujrzeć 
można tam postapokaliptyczną wizję 
świata... i nie tylko. Do wykreowania 
obrazów w stylistyce science fiction 
użyto m.in. efektów komputero-
wych. W roli głównej wystąpił pan 
Eugeniusz Saczko, dyrektor szkoły.  
Za powstanie filmu odpowiadają 
Szymon Ruczyński, Ania Nesteruk, 
Hania Chomczuk, Aaron Marczuk, 

Fantastyczni Fizycy Filmowi 
stworzyli spot!  

uczniowie pierwszej klasy liceum, oraz 
ich opiekun – pan Dariusz Musiuk. 
Razem tworzą zespół znany pod 
nazwą „Fantastyczni Fizycy Filmo-
wi”. Zostali docenieni i nagrodzeni 
I miejscem w pierwszym etapie 
ogólnopolskiego konkursu „Postaw 
na Słońce” organizowanym przez 
Fundację Banku Ochrony Środowiska. 
Film https://www.youtube.com/
watch?v=OyFKkvhJfko  
Więcej na: https://www.facebook.com/
FantastyczniFizycyFilmowi/ 

Fantastyczni Fizycy Filmowi
- opiekun i uczniowie I klasy LO 

z DNJB w Hajnówce

Młody matematyk

W kategorii klas V:
1.Róża Jaroszewicz –SP nr 6
2.Julia Nowak –SP nr 5
3.Aleksandra Kierdelewicz –SP nr3
W kategorii klas VI:
1.Małgorzata Gawryluk –SP nr 5
2.Kamil Karpiuk –SP nr 2
3.Daniel Kozaczuk –SP nr2

Pozostali uczniowie otrzymali 
również drobne upominki. Wszystkim 
laureatom serdecznie gratulujemy, 
dziękujemy wszystkim uczestnikom 
konkursu. Zapraszamy do uczest-
nictwa w konkursie w następnym 
roku szkolnym.

Lija Grosz 
i Małgorzata Szumarska

Jednym z największych 
zagrożeń dla środowiska 
naturalnego są odpady. Ich se-
gregacja jest dziś wymagana 
społecznie, a jej naukę warto 
rozpocząć już od najmłod-
szych lat. Prężnie działające 
Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych w Hajnówce stara 
się edukować mieszkańców 
w szelaki sposób. Jedna z pro-
pozycji jest skierowana do 
młodych sportowców, ktorzy 
podczas imprezy sportowej, 
poszerzają swoją wiedzę na 

IV Edukacyjny Turniej 
Halowej Piłki Nożnej Młodzików

temat recykilngu i segregacji 
śmieci. W marcu 2016 roku 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Hajnówce zorganizował po 
raz czwarty Edukacyjny Turniej 
w Halowej Piłce Nożnej pod 
patronatem Prezesa Przedsię-
biorstwa Usług Komunalnych 
w Hajnówce.

W części współzawod-
nictwa sportowego zespoły 
rozegrały pojedynki piłkarskie 
w systemie “każdy z każdym” 
Ogółem rozegrano 15 spo-
tkań. W drugiej części sobot-

Miejsce Drużyna Punkty Bramki

1. Piast Białystok 11 15:4

2. KS Michałowo 10 11:7

3. Gryfik Gródek 9 13:7

4. OSiR Hajnówka 7 12:13

5. Kamieniec (Białoruś) 4 7:16

6. LZS Narewka 1 5:13

Klasyfikacja końcow turnieju:

Od 1 października 2015r. 
do 31 czerwca 2016r. w Przed-
szkolu Nr 2 w Hajnówce 
realizowany jest program 
profilaktyczny Innowacja „Tupot 
małych stópek” ma ona na celu 
zahamowanie i likwidację wad 
w obrębie kończyn dolnych, 
a tym samym przywrócenie 
prawidlowej postawy ciala.

W październiku rozpo-
częły się działania, w których 
odbyły się badania postawy 
ciała -  udział wzięło 52 dzieci 
z Przedszkola nr 2 w Hajnów-
ce. Były to dzieci w wieku od 
4 - 6 lat. Celem badania było 
opisanie sylwetki dziecka 
w wieku przedszkolnym 
z uwzględnieniem wad 
kończyn dolnych przy 
współpracy z Poradnią 
Rehabilitacji „KINETICA”. 
W listopadzie 2015r. 
została nawiązana współ-
praca z Hajnowskim Par-
kiem Wodnym, w ramach 
której odbywają się zaję-
cia z pływania korekcyj-
nego prowadzonych przez 
fizjoterapeutę Katarzynę 
Kuklińską z NZOZ Poradni 
Rehabilitacji Leczniczej 
KINETICA. Dzieci ćwiczą 
wraz z rodzicami w celu 
zwiększenia odporności 
emocjonalnej na trudne 
sytuacje związane z prze-
bywaniem w wodzie 
przez niektóre dzieci. 
Zajęcia cieszą się coraz 
większym zainteresowa-
niem rodziców z czego 

„Tupot małych stópek” - realizacja innowacji 
programowej w Przedszkolu nr 2 w Hajnówce

jesteśmy zadowoleni.
W grudniu 2015r. dzieci 

uczęszczające na gimnastykę 
korekcyjno-kompensacyjną 
brały udział w bezpłatnym 
komputerowym badaniu 
stóp prowadzonym w NZOZ 
Poradni Rehabilitacji Leczniczej 
„KINETICA”. Także w grudniu 
2015r. została nawiązana 
współpraca z Specjalnym 
Ośrodkiem Szkolno-Wycho-
wawczym w Hajnówce w celu 
rozwijania ogólnej sprawności 
ruchowej prowadzonych przez 
rehabilitanta ruchowego 
Agnieszki Łęczyckiej.

W lutym 2016r. prowa-

niej imprezy, Pani Karolina 
Górna – przedstawicielka 
hajnowskiego PUK-u przepro-
wadziła konkurs edukacyjno 
– sportowy. Dla osiągniecia 
zamierzonego celu połączono 
sprawność sportową z wie-
dzą ekologiczną. Puchary 
i medale wręczyli: Andrzej 
Skiepko Zastępca Burmistrza 
Miasta Hajnówka i Jarosław 
Kot Prezes PUK.

Więcej na www.
hajnowka.pl

Marek Hanula
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W związku z afrykańskim pomo-
rem świń decyzją Komisji Europejskiejw 
województwie podlaskim została 
poszerzona strefa z ograniczeniami 
(czerwona) o gminy Zabłudów w po-
wiecie białostockim oraz gminy Czyże 
i Hajnówka w powiecie hajnowskim. 
Dla hodowców trzody chlewnej, którzy 
znaleźli się w obrębie strefy oznacza 
to dodatkowe obowiązki z zakresu 
hodowli świń, uboju na użytek własny, 
przemieszczenia świń w obrębie i ze 
strefy czerwonej (np. do rzeźni, do 
innego gospodarstwa).

W przypadku zamiaru sprzedaży 
lub przemieszczenia świń ze strefy 
czerwonej (np. do rzeźni) hodowcy 
będą potrzebowali pozwolenia Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii, który 
po otrzymaniu zgłoszenia o zamiarze 
przemieszczenia, dokona badania 
świń w kierunku ASF. Po uzyskaniu 
wyniku ujemnego pobranej do badania 
próby hodowca musi w ciągu 15. dni 
przemieścić świnie do ustalonego 
miejsca, jednocześnie informując 
Powiatowego Lekarza Weterynarii 
o dacie tego przemieszczenia. Wów-
czas Powiatowy Lekarz Weterynarii 
wydaje zezwolenie na przemiesz-
czenie świń zgodnie z ustaloną datą 
wywozu. Dodatkowo, na 24h przed 

wysyłką lekarz weterynarii bada świnie 
i wystawia świadectwo zdrowia, a po 
załadunku świń do środka transportu, 
zostaje założona plomba.

Hodowca musi zgłosić również 
fakt przemieszczenia świń w obrębie 
strefy czerwonej (np. do innego gospo-
darstwa). Na 24h przed planowanym 
przemieszczeniem świnie są badane 
przez lekarza weterynarii, który wy-
stawia świadectwo zdrowia. Hodowca 
jest zobowiązany do przekazania 
odbiorcy kopię decyzji Powiatowego 
Lekarza Weterynarii, z kolei na ku-
pującym ciąży obowiązek rejestracji 
świń w Powiatowym Biurze ARiMR.

Zgłosić należy także zamiar 
dokonania uboju na własny użytek 
–  do Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Hajnówce na 24h 
przed ubojem w celu przeprowa-
dzenia badania przedubojowego 
i poubojowego. Na podstawie Roz-
porządzenia Ministra i Rozwoju Świń 
z 7 stycznia 2016r. (Dz.U. z 2016r., 
poz. 70), dopuszcza się ubój świń na 
użytek własny w gospodarstwie pod 
warunkiem, gdy była utrzymywana 
w tym gospodarstwie co najmniej 30 
dni przed ubojem. Przed i po uboju 
lekarz weterynarii przeprowadza 
odpowiednie badania. W przypad-

Strefa czerwona w związku z ASF powiększona – dodatkowe obowiązki dla hodowców
ku podejrzenia ASF pobierane są 
próby do badań laboratoryjnych. 
W przypadku podejrzenia choroby, 
mięso może zostać poddane dalszej 
obróbce i przetwarzaniu dopiero  po 
uzyskaniu ujemnego wyniku badań 
laboratoryjnych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
przypomina również o obowiązkach 
hodowcy w zakresie hodowli świń:
-  o konieczności rejestracji stada 
trzody chlewnej w Biurze Powiatowym 
ARiMR (w przypadku utrzymywania 
jednej sztuki),
-  prowadzenia księgi rejestracji stada,
 - przechowywania ewidencji lecze-
nia świń,
- grodzenia gospodarstwa,
- hodowli trzody chlewnej w zamknię-
tych pomieszczeniach,
- przestrzegania zasad sanitarnych: 
wydzielenia miejsca na środki dezyn-
fekujące, używania mat dezynfeku-
jących przed wejściem i wyjściem 
do chlewa, przygotowania odzieży 
używanej tylko w gospodarstwie,
- używania paszy zabezpieczonej 
przed dostępem zwierząt wolno 
żyjących,
- przestrzeganiu zakazu karmienia 
świń odpadami kuchennymi,
- sprowadzania do gospodarstwa tylko 

świń oznakowanych, pochodzących 
z zarejestrowanych siedzib stad,  
posiadających wymagane dokumenty,
- zgłaszania chorych świń do leczenia 
i ich izolacji,
- zgłaszania każdego przypadku 
padnięcia świń do lekarza weterynarii 
celem ewentualnego pobrania prób 
lub wykluczenia ASF
- przekazywania zwłok padłych świń 
do utylizacji i przechowywania doku-
mentacji w gospodarstwie.

Ponadto Powiatowy Lekarz 
Weterynarii przypomina, że w ob-
rębie strefy czerwonej obowiązuje 
zakaz organizowania targów wystaw 
i pokazów z udziałem świń.

Informacja o planach  poszerze-
nia strefy czerwonej o gminy Czyże 
i Hajnówka w powiecie hajnowskim 
została rozpowszechniona wśród 
rolników. Dziewiątego lutego br. w sali 
konferencyjnej w budynku Starostwa 
Powiatowego z inicjatywy Powiatowej 
Inspekcji Weterynaryjnej odbyło się 
spotkanie szkoleniowe dotyczące 
rozszerzenia strefy i ograniczeń 
z tym związanych. Ponadto Powia-
towy Lekarz Weterynarii podejmuje 
szereg innych działań informacyjnych 
w postaci ulotek i plakatów przeka-
zywanych do urzędów gmin i miast 

oraz podczas bezpośredniego kon-
taktu z hodowcami w czasie pobytu 
w gospodarstwie.

Strefa z ograniczeniami (czer-
wona) w województwie podlaskim 
obejmuje gminy: w powiecie biało-
stockim  - Czarna Białostocka, Supraśl, 
Wasilków i Zabłudów; w powiecie 
sokólskim – gminy Dąbrowa Biało-
stocka, Janów, Nowy Dwór i Sidra; 
w powiecie augustowskim – gminę 
Lipsk; w powiecie hajnowskim – gminy 
Czyże, Białowieża, Hajnówka z mia-
stem Hajnówka, Narew i Narewka.

W 2015r. w województwie 
podlaskim odnotowano 53 przypadki 
afrykańskiego pomoru świń u  dzików 
(w tym 11 w powiecie hajnowskim) 
i 1 ognisko tej choroby u świń. 
Z kolei w 2016r. liczba ognisk ASF 
w województwie dotąd wynosi sześć 
przypadków u dzików, z czego pięć 
w powiecie hajnowskim (stan na 29 
marca 2016r.).
Niezbędny kontakt:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Adres: 11 Listopada 22, Hajnówka
Telefon:85 682 25 96

 Katarzyna Nikołajuk
Opracowane na podstawie 

materiałów udostępnionych przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii

Szanuj zdrowie należycie, bo jak 
umrzesz, stracisz życie – pisał w słyn-
nej komedii „Dożywocie” Aleksander 
Fredro. Aforyzm ten – choć wyrwany 
z żartobliwego kontekstu – niesie „na 
serio” ważne przesłanie. Bo zdrowie 
jest wartością najmniejszą, umożli-
wiającą człowiekowi rozwój i godne 
życie. I co najważniejsze – utrzymanie 
dobrej kondycji organizmu nie wyma-
ga dużych nakładów finansowych. 
Wręcz przeciwnie - nie trzeba łykać 
kilkunastu suplementów dziennie 
oraz katować mięsnie na siłowni raz 
w tygodniu by cieszyć się nienagan-
nym zdrowiem. Często wystarczy 
zmiana stylu życia - modyfikacja 
codziennego menu, regularny ruch 
i rezygnacja z używek. Niby proste 
a jednak…Choć dane statystyczne 
wskazują, iż świadomość prozdro-
wotna wśród Polaków wzrasta i coraz 
więcej osób rezygnuje ze szkodliwych 
praktyk, ta sama statystyka usiana 
jest „niezdrowymi” paradoksami. 
Przykładów jest mnóstwo – bo choć 
np. palenie tytoniu jest coraz mniej 
popularne – zarówno wśród dorosłych 
jak i młodzieży (odsetek niepalących 
wśród nastolatków wzrasta z 86,5% 
w 2004 r. do 88,1% w 2009 r., źródło: 
„ Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce 
w 2009 r.”, GUS), to odsetek osób 
w wieku 15-29 lat, które sięgają 
po alkohol w ciągu roku wynosi już 
nieco ponad 70% (Zdrowie dzieci i 
młodzieży w Polsce w 2009 r.”, GUS). 

Nawet jeśli odłożymy na bok 
statystyczne niuanse, to nie ulega 
wątpliwości, że każda inicjatywa z 
zakresu profilaktyki prozdrowotnej 
jest „na wagę zdrowia”- choćby ze 
względu na zapobieganie groźnym 
chorobom, będących następstwem 
niezdrowych nawyków. Starostwo Po-

wiatowe w Hajnówce aktywnie włącza 
się w promocję zdrowia na terenie 
powiatu. Kwietniowy kalendarz wypełnił 
szereg inicjatyw. 12 kwietnia 2016 r. 
z okazji obchodów Światowego Dnia 
Zdrowia w Liceum Ogólnokształcącym 
w Hajnówce odbyła się prelekcja pod 
hasłem „Pokonaj Cukrzycę” dotykającą 
problemu cukrzycy oraz otyłości wśród 
młodzieży. W ramach tego młodzież 
wysłuchała pouczającego wykładu 
lekarza diabetologa Małgorzaty Pie-
trzak Zakrzewskiej. Inicjatorem akcji 
jest Starostwo Powiatowe w Hajnówce 
oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna w Hajnówce. 

Z kolei 14 kwietnia br. w Liceum 
z Dodatkowa Nauka Języka Białoru-
skiego w Hajnówce odbyła się Olim-
piada wiedzy o AIDS etap powiatowy.  
Swoją wiedzę sprawdziło 25 osób, 
z pięciu szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatu Hajnowskiego. Laureaci: Daria 
Ochryciuk (I miejsce), Klaudia Wicik (II 
miejsce), Dorota Kryszpiniuk (III miej-
sce) otrzymali nagrody ufundowane 
przez Wojewódzką Stację Sanitarmo 
– Epidemiologiczną w Białymstoku, 
zaś pozostali uczestnicy – przez 
Starostwo Powiatowe w Hajnówce. 

Kwietniowy kalendarz zamyka 
rozstrzygniecie Powiatowego Konkursu 
pt. „Czy palenie szkodzi”, które odbyło 
się  21 kwietnia br. w Zespole Szkół 
z Dodatkowa Nauką Języka Białoru-
skiego w Hajnówce. Przedsięwzięcie 
cieszy się dużym zainteresowaniem, 
do konkursu zgłosiło się  osiem Gim-
nazjów z naszego  Powiatu. Uczestnicy 
otrzymali nagrody ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Hajnówce.  
Więcej szczegółów na stronie www.
powiat.hajnowka.pl.

Katarzyna Nikołajuk

Kwiecień w powiecie należał 
do profilaktyki zdrowotnej

Gimnazjalisto, lubisz komiksy? 
A zastanawiałeś się kiedyś nad stwo-
rzeniem własnego? Podejmij wyzwanie 
i zgarnij atrakcyjne nagrody!

Starostwo Powiatowe w Haj-
nówce ogłasza konkurs na „Komiks 
– przygody leśnych mieszkańców”. 
Zasady są proste: uczestnik wymyśla 
fabułę, której bohaterami są przedsta-
wiciele fauny Puszczy Białowieskiej. 

Temat przewodni komiksu – dowolny 
(o charakterze przygodowym, nauko-
wym, moralizatorskim itp.). Oczywi-
ście - im oryginalniejszy pomysł na 
fabułę, im bogatsza wiedza nt., leśnych 
mieszkańców Puszczy, tym lepiej. Prace 
w wypełnioną kartą konkursową należy 
składać do 6 maja 2016r. Szczegółowe 
informacje odnośnie konkursu znajdują 
się na stronie www.powiat.hajnowka.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce 
organizuje konkursy dla dzieci i młodzieży

pl. Zapraszamy uczniów gimnazjum 
do udziału w konkursie!

To nie pierwsza tego typu 
inicjatywa Starostwa Powiatowe-
go skierowana do  najmłodszych 
mieszkańców powiatu mająca na 
celu zainteresowanie puszczańską 
tematyka. Poznaliśmy laureatów 
konkursu  plastycznego „Puszcza 
wyobraźnią malowana”, skierowanego 
do przedszkolaków. 22 marca br. od-
było się wręczenie nagród laureatom 
i wyróżnionym w konkursie. Gratulacje 
i nagrody wręczyli Starosta Hajnowski 
Mirosław Romaniuk oraz  Agnieszka 
Ginszt z Nadleśnictwa Hajnówka.
Nagrody główne:
Miejsce I –  Piotr Wiszniewski (5 lat) 
Przedszkole nr 1 w Hajnówce
Miejsce II – Maja Szpilko (5 lat) Od-
dział Przedszkolny w Czyżach
Miejsce III –  Karol Krawczyński (6 
lat) Grupa Przedszkolna w Dubinach

O wszelkich inicjatywach bę-
dziemy bieżąco informować. 

Katarzyna Nikołajuk

Rekrutacja do szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych ruszyła. Przed 
młodzieżą trudny wybór dotyczący 
kierunku dalszej edukacji– odpowiedzi 
na pytania „jaką szkołę wybrać?”, „na 
jaki kierunek iść?” zaważą o przyszłej 
karierze zawodowej. Etap wyboru szkoły 
jest więc jednym z najważniejszych 
kroków ku planowaniu przyszłości. 
Z pewnością dobrym kierunkiem są 
hajnowskie placówki– Zespół Szkół 
Zawodowych, Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących czy Zespół Szkół z Dodatkową 
Nauką Języka Białoruskiego. Uczniom 
niepełnosprawnym fachową opiekę 

oraz pomoc oferuje Specjalny Ośrodek 
Szkolno –Wychowawczy.

Zespoły Szkół mają wiele do 
zaoferowania– ciekawą ofertę edu-
kacyjną, możliwość profesjonalnego 
przygotowania do egzaminów przez 
doświadczoną kadrę, atrakcyjne stypen-
dia (m.in. stypendium Simony Kossak, 
ustanowione przez powiat hajnowski), 
szansę postawienia pierwszych kro-
ków zawodowych dzięki współpracy z 
przedsiębiorcami, możliwość osobistego 
rozwoju w trakcie zajęć pozalekcyjnych, 
udział w warsztatach, programach i 
projektach, organizowanych we współ-

Ukazał się „Informator dla szkół” z wykazem 
placówek w powiecie hajnowskim

pracy z innymi instytucjami oraz dzięki 
skutecznemu pozyskiwaniu funduszy 
unijnych. Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom uczniów oraz rynku pracy, 
szkoły stale rozbudowują swoją ofertę 
dydaktyczną– zachęcamy do zapoznania 
się z atrakcyjnymi profilami kształcenia. 
Te i inne informacje dotyczące terminów 
oraz rekrutacji dostępne są w nowym 
„Informatorze dla szkół”. Informator 
przygotowany przez Starostwo Po-
wiatowe w Hajnówce we współpracy 
za szkołami, dostępny jest na stronie 
www.powiat.hajnowka.pl w zakładce 
„oświata”.            Katarzyna Nikołajuk
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Uczniowie Zespołu Szkół  nr1 – Gimnazjum 
nr 1 w Hajnówce  od wielu lat uczestniczą  
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdro-
wego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.

 11 grudnia 2015 r. odbył się etap 
rejonowy Olimpiady PCK, którego organizato-
rem, jak co roku, jest Oddział Rejonowy PCK 
w Hajnówce. W kategorii szkół gimnazjalnych 
II miejsce zajęła Patrycja Jaroć  natomiast 
I miejsce i możliwość udziału w kolejnym 
etapie Olimpiady otrzymała -  Michalina  Borys. 

18 marca 2016r. uczennica kl. IIIa  
Gimnazjum Nr 1 w Hajnówce Michalina Bo-
rys została laureatką etapu wojewódzkiego 
Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego 
Stylu Życia PCK – zajęła II miejsce na szczeblu 
wojewódzkim.

Więcej informacji o przygotowaniach 
do Olimpiady i akcjach prozdrowotnych na 
www.hajnowka.pl

Elżbieta Szwed 
Opiekun SK PCK 

Gimnazjum nr 1 w Hajnówce

Promują zdrowy styl życia

W słoneczny poniedziałek, 4 kwietnia br. 
niebo nad Hajnówką było bardziej niebieskie 
niż zwykle.  A to za sprawą baloników otoczo-
nych kłębem niebieskiego dymu. Czwartego 
kwietnia Hajnowianie uczcili Światowy Dzień 
Wiedzy o Autyzmie. O godzinie 12.00 spod 
Specjalnego Ośrodka – Szkolno Wychowaw-
czego w Hajnówce wyruszył korowód pod 
hasłem „Autyzm nie przeszkadza sięgnąć 
chmur”.  Uczestnicy marszu przeszli przez 
centrum miasta pod siedzibę samorządu, gdzie 
czekali już na nich samorządowcy: Starosta 
Hajnowski Mirosław Romaniuk, Wicestarosta 
Halina Surel, Burmistrz Miasta Hajnówka 
Jerzy Sirak, Wiceburmistrz Andrzej Skiepko 
oraz Wójt Gminy Lucyna Smoktunowicz. Nie 
obyło się bez wzruszeń, ciepłych i mądrych 
słów wyrażających gest solidarności z oso-
bami niepełnosprawnymi.Inicjatywy takie jak  
dzisiejszy marsz mają miejsce w całej Polsce. 
Są one bardzo potrzebne, warto je wspierać, 
warto tu dziś przyjść. Poszerzając wiedzę na 

temat autyzmu, będziemy w stanie zrozumieć 
i pomóc tym osobom. Dziś ten mały, niebieski 
balonik wyraża gest solidarności z osobami 
cierpiącymi na autyzm. Ja mam nadzieję, że 
ciepło i zrozumienie dla tych osób będą towa-
rzyszyć nam cały czas – powiedział starosta 
Hajnowski Mirosław Romaniuk. Z kolei Burmistrz 
Miasta Hajnówka przypomniał długoletnią 
tradycję szkolnictwa specjalnego w powiecie 
hajnowskim, wyraził również nadzieję że dzi-
siejszy marsz stanie si ę początkiem pięknej 
tradycji. Uroczystości zakończyły się słodkim 
akcentem – Wicestarosta Halina Surel rozdała 
wśród uczestników marszu słodkości z kosza 
cukierków.

Organizatorem „niebieskiego” korowodu 
jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
w Hajnówce. Ponadto w marszu udział wzięli: 
uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haj-
nówce, podopieczni Środowiskowego Domu 
Samopomocy, Przedszkole Nr 3 z Oddziałem 
Integracyjnym w Hajnówce, Przedszkole Nr 2 
w Hajnówce, Niepubliczne Przedszkole „Leśna 
Kraina” w Hajnówce, Niepubliczne Przedszkole 
Mini-Mini w Haj nówce.

Wśród uczestników nie zabrakło także 
Hajnowian, którzy spontanicznie dołączyli ze 
swoim niebieskim balonikiem. Organizatorzy 
zapewniają, że inicjatywa będzie kontynuowana.

2 kwietnia obchodzony jest Światowy 
Dzień Wiedzy o Autyzmie, ustanowiony przez 
ONZ w 2008 roku. Jednocześnie, ten dzień roz-
poczyna Światowy Miesiąc Wiedzy o Autyzmie, 
mający przybliżyć społeczeństwu problemy 
i potrzeby osób z zespołem i ich rodzin. Bo-
wiem niepełnosprawność nigdy nie powinna 
być wykładnią odrzucenia, dyskryminacji czy 
nietolerancji; wręcz przeciwnie – tylko wzajem-
ne zrozumienie, szacunek i troska o drugiego 
człowieka jest miarą człowieczeństwa. O tych 
przymiotach przypominają dni takie jak  Świa-
towy Dzień Wiedzy o Autyzmie.

Katarzyna Nikołajuk

Światowy Dzień Autyzmu 
w powiecie hajnowskim

Dnia 8 marca br., w muzeum Historii 
Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie 
odbyła się kolejna wystawa obrazów zatytu-
łowana Białowieskie Impresja Piotra Gagana, 
którą uroczyście otworzył dyrektor muzeum 
pan dr Janusz GMITRUK. Przedmiotem tego-
rocznej wystawy było odwzorowanie piękna 
przyrody Puszczy Białowieskiej. Na wernisaż 
licznie przybyli goście powiązani ze światem 
artystycznym, samorządowym, wojskowym 

Białowieskie Impresje Piotra GAGANA 
w muzeum Historii Polskiego Ruchu 

Ludowego w Warszawie 
oraz miłośnicy malarskiej twórczości pana 
Piotra. Wystawie towarzyszył autorski występ 
samego autora, który zaprezentował gościom 
kilka wybranych aranżacji muzycznych.

Z ramienia 2. RBLog w otwarciu wysta-
wy udział wzięła pani Katarzyna ZAREMBA 
i kpt. Andrzej BIEROZA.

kpt. Andrzej BIEROZA
źródło: http://2rblog.wp.mil.pl/pl/22_214.html

Hajnówka jest bliska sercu każdego z nas. 
Chociaż czasem narzekamy, że jest taka czy 
inna, że coś mogłoby wyglądać ładniej lub 
działać sprawniej to kochamy nasze miasto. 
Potrafimy odnaleźć w nim coś, czego nie ma 
nigdzie indziej, coś co szczególnie łączy nas 
z Hajnówką i sprawia, że z radością tu wra-
camy. Nasze subiektywne wrażenia i odczucia 
na temat miasta to fragmenty jego marki. 
Dlatego też samorząd miasta podjął inicjatywę 
opracowania Strategii Marki dla Hajnówki. 
Chcielibyśmy unikalne elementy wyróżniające 
miasto poskładać w jedną całość, odnaleźć jego 
wyjątkowy charakter, w którym zakochają się 
także ci, którzy jeszcze go nie znają.

Jak można sprawić by doświadczanie 
naszej Hajnówki spełniło oczekiwania turystów, 
uczestników wydarzeń czy poszukujących 
nowego miejsca do życia? Jaki jest pożądany 
wizerunek miasta? Odpowiedzi na te pytania 
szukano podczas dwóch spotkań roboczych 
w dniach 22-23 lutego oraz 31 marca br. 

Efektem prac nad Strategią Marki Haj-
nówki będzie przygotowanie dokumentu, który 
będzie służył budowaniu spójnego, trwałego 
wizerunku Hajnówki oraz narzędzi służących 

jego promocji, w tym systemu identyfikacji 
wizualnej. Wdrażanie strategii marki będzie 
procesem wieloletnim.

Strategia marki miasta jest jednym 
z działań wdrażających opracowaną stra-
tegię rozwoju miasta. Przy opracowywaniu 
powyższego dokumentu samorząd miasta 
współpracuje z Kancelarią Doradczą SYNERGIA, 
która uczestniczyła również w opracowaniu 
Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 
2016-2025, wchodzącej w skład Wieloletniego 
Programu Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 
2016-2025. Ekspertem zaproszonym do 
współpracy ze strony SYNERGII, uczestniczącym 
w procesie budowy naszej marki jest Jacek 
Pogorzelski – uznany konsultant w zakresie 
strategii marketingowej oraz zarządzania 
marką i doświadczeniem klienta.

Rezultat prac nad marką można będzie 
poznać podczas majowego, otwartego spotkania, 
w trakcie którego zaprezentowane zostaną 
wypracowane jej założenia. O dokładnym 
terminie i miejscu spotkania będziemy infor-
mować na stronie www.hajnowka.pl. 

Magdalena Chirko

Marka Hajnówka 
– w kierunku przemiany wizerunku miasta
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