Rok XVIII, Nr 7 (306) 1-15.04.2016 r.

22 kwietnia godz. 17.00 Hajnowski Dom Kultury
Ogłoszenie wyników XVII Plebiscytu „Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2015”

Ziołowe RUNO bywa w świecie...
Rytm i charakter pracy firmy
RUNO z Hajnówki wyznaczany jest
przez pory roku.
Kluczowe znaczenie ma sezonowość bowiem najważniejszym zadaniem, którego realizację firma rozpoczyna już bardzo
wczesną wiosną jest pozyskanie
surowca, aby móc go przerobić,

a następnie przygotować zgodnie
z wymaganiami klienta.
Dlatego też, przed rozpoczęciem
sezonu zbioru ziół, dobrą okazją do
rozmów i poznania opinii klienta są
spotkania m.in. na targach krajowych
i zagranicznych.
Doskonałym czasem na przeprowadzenie tego typu dyskusji , poznanie
zapotrzebowań i oczekiwań klientów
RUNO na nadchodzący sezon są targi
BIOFACH w Norymberdze(Niemcy).
Targi BIOFACH odgrywają
wiodąca rolę wśród światowych
targów ekologicznych artykułów
spożywczych i przemysłowych. Są
miejscem prezentacji różnorodnej
oferty z zakresu produktów ekologicznych, przedstawienia nowości
i innowacyjnych rozwiązań więc nie
wypada tam nie być. Bez wątpienia
każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. To dlatego liczba wystawców
i odwiedzających z roku na rok wzrasta.
W tym roku swoją ofertę prezentowało
2 tys. 544 wystawców, a odwiedzających było ponad 48 tysięcy*. W tym
roku, po raz dziewiąty już, firma RUNO
z Hajnówki jako wystawca.
Czas spędzony na targach dla

firmy RUNO, to czas intensywnej
pracy, którą wytycza zaplanowany wcześniej kalendarz spotkań
biznesowych - spotkań podczas
których dokonuje się podsumowania
minionego sezonu, ale również wyznacza cele, których realizacja będzie
rozłożona na najbliższe miesiące
roku. To również okazja, aby z bliska

przyjrzeć się innowacjom, nowinkom
i zaobserwować nowe trendy na rynku
produktów ekologicznych, co może być
początkiem nowych kontaktów i może
służyć pozyskaniu nowych klientów.
Zdaniem RUNO bezpośrednie
spotkania z klientem dobrze rokują
na przyszłość. Umacniają kontakty,
sprzyjają budowaniu dobrych relacji
i niewątpliwie służą budowaniu wzajemnego zaufania.
*żródło danych: www.biofach.de

Dni Otwarte w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej

Postaw na otwartość i nową jakość
18 marca 2016 r. w Zespole
Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej
w Bielsku Podlaskim odbyły się Dni
Otwarte Szkoły. Uroczystość miała
szczególny charakter, ponieważ
w tym roku Zespół Szkół Nr 4 im.
Ziemi Podlaskiej prowadzi rekrutację
wspólnie z Zespołem Szkół Nr 3 im
Wł. St. Reymonta, co wynika z faktu,
iż obie te szkoły połączą się od
września w jeden Zespół.
Obie szkoły mają wysoki
poziom nauczania, dobrą kadrę
pedagogiczną oraz atrakcyjną ofertę
edukacyjną. Wie o tym doskonale
dyrektor Bolesław Hryniewicki,
który obecnie kieruje pracą Zespołu
Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej,
ale jest absolwentem III Liceum
Ogólnokształcącego przy Zespole
Szkół Nr 3 im. Wł. St. Reymonta,
w której to szkole rozpoczął również
swoją pierwszą pracę pedagogiczną.
Jego celem i marzeniem jest, aby
reorganizacja szkół nie była jedynie

połączeniem ich potencjałów, lecz
aby w jej efekcie powstała nowa
jakość – nowoczesna, przyjazna,
otwarta na otoczenie, profesjonalnie
zarządzana placówka oświatowa,

szkach, Dubiczach Cerkiewnych,
Hajnówce, Narwi, Oleksinie, Czyżach,
Rudce oraz młodzież z bielskich
gimnazjów. W Dniach Otwartych
uczestniczyli również uczniowie

oferująca swoim uczniom wysoki
poziom nauczania ogólnego i zawodowego.
Na Dni Otwarte licznie przybyli
gimnazjaliści ze szkół w Augustowie,
Orli, Kleszczelach, Milejczycach,
Czeremsze, Dziadkowicach, Wy-

i nauczyciele wraz z panią dyrektor
Aliną Baranowską z ZS Nr 3 im. Wł.
St. Reymonta, którzy zaprezentowali
swoje kierunki kształcenia
Dyrektor Bolesław Hryniewicki
przedstawił szkołę, opowiadał o jej
Cd. str. 2

Pierwszy Dzień Wiosny
21 marca z okazji pierwszego
Dnia Wiosny Mały Samorząd zorganizował Festiwal Talentów i Konkurs na
Najciekawsze Wiosenne Przebranie.
Wygrała go Monika Urban z klasy
I b. Podczas festiwalu uczniowie

prezentowali swoje talenty: grę
na instrumentach, tańce, śpiewy,
recytację wierszy. Dzień upłynął
miło i przyjemnie. Wszyscy bawili
się doskonale.
(zskleosin)

Pierwsze wiosenne kwiaty

Slalomem do celu
Tradycyjnie już po zimie jazda
drogą łączącą Dziadkowice z Drohiczynem wymaga od kierowców
umiejętności akrobatycznych – napisał do nas mieszkaniec wsi Kłopoty
w gminie Siemiatycze – i na dowód
tego przesłał kilka zdjęć. Wypada się
tylko z naszym czytelnikiem zgodzić.
Z naszych reporterskich wojaży po
powiatach: białostockim, bielskim,
hajnowskim i siemiatyckim wynika,
że najgorsze drogi są w tym ostatnim. Jazda trasami z Grodziska do
Siemiatycz, z Brańska do Dziadkowic,

Postaw na otwartość i nową jakość

cz też tą wspomnianą przez czytelnika to jazda slalomem pomiędzy
kolejnymi, nieraz bardzo głębokimi
ubytkami. Może to się skończyć nie
tylko uszkodzeniem samochodu ale
poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Te drogi są w takim stanie, że
wymagają nie tyle załatania dziur
co poważnych remontów i położenia
nowej nawierzchni. Czekamy na odpowiedź właściciela dróg jak i kiedy
zamierza poprawić stan nawierzchni
na wspomnianych powyżej trasach.
(wss)

Cd. ze str. 1

atutach i zachęcał do kontynuowania
nauki właśnie tej placówce. Zwrócił
uwagę na dobre wyniki matur i egzaminów zawodowych, nowoczesną
bazę dydaktyczną, bogatą ofertę
zajęć pozalekcyjnych, wysoki poziom praktyk zawodowych, praktyki
i staże zagraniczne oraz istniejący
przy szkole internat. Największym
atutem szkoły jest - w ocenie dyrektora Hryniewickiego - grzeczna,
kulturalna i pracowita młodzież oraz
zaangażowana kadra pedagogiczna, którzy razem tworzą w szkole
sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi naukową atmosferę. Dyrektor
przekonywał młodzież, że nauka jest
dziś najlepszą inwestycją.
-To dzięki temu, że dobrze
się uczyłem, byłem jej najlepszym
uczniem, ukończyłem porządne
studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku - zostałem
nauczycielem, a obecnie dyrektorem
szkoły – żartował dyrektor.
Następnie Katarzyna Lorkiewicz

oraz Barbara Onacewicz przedstawiły zebranym uczniom kierunki,
które mogą wybrać decydując się
na naukę w Zespole.
Po oficjalnej części spotkania
miała miejsce część artystyczna.
Uczniowie przedstawili bogaty
program, w którym zaprezentowali
swoje umiejętności wokalne, aktorskie i taneczne. Publiczność w dobry
humor wprawiły dwa kabarety, czas
umilały występy solistek i szkolnego
boysbandu, a kolorytu szczególnego,
od ponad 40. lat związanego ze
szkołą nadał Zespół Pieśni i Tańca
„Podlaskie Kukułki”.
Nie zabrakło nowości. Pierwszą,
była grupa tańca nowoczesnego
prowadzona przez Klaudię Kowalko,
uczennicę niezwykle uzdolnioną,
zaangażowaną w działalności
„Stowarzyszenia Ojcowizna Ziemi
Bielskiej działającym przy parafii
Najświętszej Opatrzności Bożej.
Następnie wystąpiła grupa teatralna z odsłoną sztuki „Lekarz mimo
woli” prowadzona przez Mateusza

Sacharzewskiego z Kreatywnego
Centrum Kultury w Bielsku Podlaskim,
z którym szkoła nawiązała współpracę. Prowadzony teatr Mateusza
nie ma sobie równych, jest najlepszy.
Uczniowie mieli okazję obejrzeć
specjalnie przygotowane na ten dzień
stoiska branżowe, uzyskać potrzebne
informacje, skosztować wypieków
uczniów, wziąć udział w zajęciach
warsztatowych, a także zwiedzić całą
szkołę. Szkoła przygotowała bogatą
ofertę informacyjną – ulotki. Dużym
zainteresowaniem cieszył się wystrój
świąteczny biblioteki szkolnej oraz
prace przygotowane przez bibliotekarza Halinę Gierasimowicz.
Dzień Otwarty Szkoły upłynął
pod znakiem dobrej zabawy, która
obfitowała w wiele ciekawych wydarzeń. Ostatnio szkołę promuje
także baner znajdujący się nad
ulicą Mickiewicza przy Starostwie
Powiatowym, organie prowadzącym
szkoły ponadgimnazjalne.
(Opr. BH, Szet)

Pierwszy Dzień Wiosny
Policjant, który pomógł
Trwa konkurs, którego ideą jest wyróżnienie policjantów, którzy w ocenie
społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie
indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie oraz
zaangażowaniem w budowie lokalnego systemu pomocowego. Konkurs
organizuje Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”. Patronat nad konkursem objął
Komendant Główny Policji. Kandydatów mogą zgłaszać - do 31 mają br.
- osoby indywidualne, przedstawiciele organizacji i instytucji. Wręczenie
nagród laureatom odbędzie się podczas Centralnych Obchodów Święta Policji.
W roku ubiegłym laureatem konkursu został po raz pierwszy funkcjonariusz z województwa podlaskiego mł. asp. Tomasz Szepietowki – dzielnicowy
z KPP w Siemiatyczach.
		
(w)

Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Zabłudowie postanowił
skorzystać z Pierwszego Dnia
Wiosny i zorganizować dobrą
zabawę. Jak zwykle w tym dniu
nie mogło się obyć bez zamiany
ról. Dziewczęta przekonały się, że
garnitury i krawaty, do noszenia
których tak chętnie zmuszałyby
chłopców, to stroje w rzeczywistości tak wygodne jak rycerska
zbroja. Chłopcy (ci nieliczni, którzy
potraktowali pomysł Samorządu
z humorem) natomiast stwierdzili,

że damskie fatałaszki nie są ani
trochę wygodniejsze.
Następnie, już w strojach
sportowych, chłopcy i dziewczęta
pospołu rozegrali międzyklasowy
turniej w dwa ognie. Po intensywnych zmaganiach zwyciężyła klasa
IIc. Nagrodę dla najlepiej kibicującej
klasy otrzymała IIa, którą potem
było słychać jeszcze lepiejJ
Kolejną atrakcją było rozstrzygnięcie konkursu na najdłuższy
i najpiękniejszy łańcuch wielkanocny.
W pierwszej z tych kategorii bez-

konkurencyjna okazała się klasa
IIIa, w drugiej – ponownie IIa.
O ostatniej części imprezy nie
będziemy się rozpisywać. Nauczyciele ponieśli porażkę z uczniami
w meczu siatkówki (ale zawsze
mogą powiedzieć, że nie chcieli
robić gimnazjalistom przykrości
w tak wesołym dniu).
Było hucznie, szumnie, głośno
i radośnie, jak na powitanie wiosny
przystało.
(portal pg zabłudów)

5 pytań o ubezpieczenie upraw na wiosnę
Na rolnikach ciąży obowiązek
ubezpieczenia upraw. Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że nie
można tego zaniechać nie tylko ze
względu na potencjalne kary. Co
trzeba wiedzieć, żeby zabezpieczyć
uprawy skutecznie i nie przepłacić?
Współczesne gospodarstwo rolne w niewielkim stopniu przypomina
to sprzed lat, jednak niezmiennie
narażone jest na działanie gradu,
przymrozków czy ulewnego deszczu. Nikt rozsądny nie może sobie
pozwolić na pozostawienie wszystkiego przychylnej aurze, dlatego
rolnicy coraz chętniej korzystają
z ubezpieczeń. Warto wiedzieć jak
to zrobić dobrze.
Jakie dopłaty z budżetu
państwa w tym roku?
Z pomocą rolnikom idzie
państwo, zwiększając dopłaty do
składek. W tym roku dopłaty sięgają
aż 65 proc. Z dopłat skorzystają
teraz również duże przedsiębiorstwa
z sektora agro. Wszystko za sprawą
znowelizowanej Ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich. Podobnie jak w latach
poprzednich tylko trzy firmy mają
z ministerstwem podpisaną umowę
na sprzedaż ubezpieczeń z dopłatami
budżetowymi. Jedną z tych firm jest
Concordia Ubezpieczenia.
Wprowadzenie w życie pierw2 				

szej ustawy o dofinansowaniu
ochrony upraw kilkanaście lat temu
spowodowało spore zainteresowanie
takimi ubezpieczeniami. Obecnie
chronionych jest ok. 3 mln ha, przed
wprowadzeniem systemu dopłat było
to ok. 0,8 mln ha. pól uprawnych.
Co można ubezpieczyć?
Ubezpieczeniem mogą zostać
objęte tradycyjne rośliny rolnicze:
zboża, buraki cukrowe, ziemniaki,
kukurydza, rzepak i inne. Specjalnie
przygotowane pakiety oraz indywidualne ubezpieczenie od gradu
- pozwolą solidnie chronić niemal
całą produkcję prowadzoną „pod
chmurką”. W tym sezonie niektórzy
ubezpieczyciele (np. Concordia) proponują również ochronę wybranych
upraw specjalnych - tj. warzyw
i owoców od ryzyka gradu.
Przed czym chroni ubezpieczenie?
Największym niebezpieczeństwem dla plonów, obejmowanych
ochroną w sezonie wiosennym są
gradobicia, przymrozki wiosenne, ,
deszcze nawalne oraz huragany. Nie
sposób przewidzieć gdzie wystąpią.
Nie można się też przed nimi uchronić.
Deszcze nawalne występują głównie
w maju i czerwcu, a grad może się
pojawiać od maja do sierpnia. Innym,
cyklicznie pojawiającym się zjawiskiem są wiosenne przymrozki, które

najczęściej przypadają na przełom
kwietnia i maja oraz połowę maja
(zimni ogrodnicy i zimna Zośka).
Mogą powodować nieodwracalne
zniszczenia w plonach, sięgające
nawet kilkudziesięciu procent.
- Największe szkody wyrządziły
w latach 2007, 2011 oraz 2014.
Spadki temperatur dochodzące
nawet do -11°C doprowadzały do
przemarzania kwitnącego rzepaku,
uszkodzeń masy liści w ziemniakach,
burakach i kukurydzy - mówi Andrzej
Janc, Dyrektor Biura Ubezpieczeń
Rolnych, Concordia Ubezpieczenia.
Na co zwrócić uwagę, aby
wybrać najskuteczniejszy wariant
ubezpieczenia?
Warto na pewno pamiętać
o sprawdzeniu czy na polisie jest
mowa o udziale własnym. Korzystniej
jest wybierać oferty gdzie takiego
zapisu nie ma. Trzeba też zweryfikować czy suma ubezpieczenia jest
stała przez cały rok – to gwarantuje
odszkodowanie w ustalonej z góry
wysokości, nawet jeśli ceny określonych plonów spadły w trakcie
sezonu. Tak było np. dwa lata temu
w odniesieniu do rzepaku. Ponadto,
co oczywiste, należy sprawdzić: jaka
jest wysokość składki za ubezpieczenie, czy umowa może zostać
zawarta bez oględzin na polu, jak
również jakie są warunki wypłaty

środków, po zajściu niechcianego
zdarzenia.
- W Concordii wypłacamy
odszkodowania do 95% sumy
ubezpieczenia w wybranych ryzykach. W określonych przypadkach,
ponosimy także odpowiedzialności
już od 8% ubytku w plonie. Mamy
też stałą sumę ubezpieczenia niezależnie od cen plonów w skupie. Za
zniszczenia powstałe w poprzednim
sezonie Concordia wypłaciła ponad
56 mln zł* odszkodowań (z tego
najwięcej za szkody gradowe).
W 2014 r. było to aż 88 mln zł. Za
każdą pojedynczą cyfrą kryje się
nieszczęście właściciela uprawy mówi Andrzej Janc.
Czy za brak polis grożą
kary?
Zgodnie z ustawą, każdy
rolnik, który pobiera dopłaty bezpośrednie ma obowiązek zawarcia
umowy ubezpieczenia. Ten, kto nie
spełni obowiązku zawarcia umowy
ubezpieczenia co najmniej 50%
powierzchni upraw musi liczyć się
z koniecznością wniesienia opłaty za
niedostosowanie się do tego wymogu. Wysokość opłaty obowiązującej
w każdym roku kalendarzowym stanowi równowartość w złotych 2 Euro
od 1 ha. Brak umowy ochrony upraw
rolnych nie ma wpływu na ubieganie
się o płatności bezpośrednie.

W przypadku braku takiego
ubezpieczenia rolnik traci podwójnie
– w przypadku zniszczenia upraw
przez grad czy przymrozki ponosi
ogromne straty, naraża się dodatkowo na kary. Bez polisy znacznemu
obniżeniu ulega też pomoc ARiMR
w przypadku kredytów klęskowych.
Aby tego uniknąć wystarczy wykupić
polisę od, np. od ryzyka gradu
Pomimo coraz powszechniejszego zastosowania w rolnictwie
nowoczesnych technologii, które
mają na celu ochronę plonów,
a także wprowadzenia odmian roślin odpornych na choroby, sukces
lub porażka rolnika nadal w dużej
mierze zależą od czynników atmosferycznych. W ostatnich latach
zdarzenia pogodowe o charakterze
katastroficznym występują w Polsce
coraz częściej. Spowodowane przez
nie straty w bezpośredni sposób
wpływają na sytuację finansową
gospodarstwa. Dlatego więc z roku
na rok rośnie zarówno powierzchnia
zabezpieczonych upraw jak i liczba
ubezpieczonych rolników. W 2015 r.
ubezpieczyło się 139 tys. rolników,
40% z nich za pośrednictwem Concordii, która tym samym ochroną
obejmuje 1,2 mln hektarów.
Jaki będzie ten rok? Odpowiedzi nie zna nikt.
*Dane Concordii Ubezpieczenia

													

Wieści Podlaskie

GMINA CZEREMCHA
Pożegnanie zimy
Wiosna to najpiękniejsza pora
roku, dlatego Pierwszy Dzień Wiosny
jest bardzo radosny i wyczekiwany
przez dzieci. Z tej okazji 21 marca uczniowie kl. I- III udali się na
wycieczkę w poszukiwaniu wiosny.
Aby pożegnać Zimę dzieci przemaszerowały w korowodzie ulicami
Czeremchy niosąc kukłę Marzanny,
a wróciły z barwnymi gaikami, które
umieściły w swoich salach. Wiosna
przyszła z nami do szkoły.

Miło nam zakomunikować,
że Diana Nazaruk - uczennica
klasy III Gimnazjum w Czeremsze
uzyskała tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego organizowanego przez
Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
Gratulujemy Dianie oraz jej opiekunce
- pani mgr Annie Smyk.

Irena Gryniewicka
Krystyna Parfieniuk
Anna Białomyzy

Konkurs czytelniczy „Brzechwa dzieciom”
3 marca został rozstrzygnięty konkurs czytelniczy „Brzechwa dzieciom”.
Wzięli w nim udział uczniowie
kl. II i III. Po zapoznaniu się
z twórczością Jana Brzechwy,
wykonali ilustrację do wybranego wiersza. Następnie
odbył się konkurs pięknego
czytania. Na zakończenie
dzieci pisały test znajomości
twórczości Jana Brzechwy.
Wyłoniono 6 laureatów
z obydwu klas. W klasie II
nagrodzeni zostali: Maria
Kazimieruk- I miejsce, Michał
Igański- II, Anna Stepaniuk- III
miejsce. W klasie III: Dominika
Puchłowska- I miejsce, Nikol

Laureaci
z Czeremchy

Pietruczuk- II, Małgorzata Aleksiejuk- III miejsce.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom.
Irena Gryniewicka
Krystyna Parfieniuk

Wieści Podlaskie 							

*
Konkurs literacki „(Pod)różne
historie” zorganizowany przez
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku miał na celu popularyzowanie literatury i czytelnictwa
oraz rozwijanie aktywności twórczej
dzieci i młodzieży. Każdy uczestnik
konkursu mógł nadesłać jedną
pracę autorską napisaną prozą
w formie: reportażu, listu, opowiadania, felietonu, dziennika itp.
W kategorii szkół podstawowych,
jury przyznało nagrodę uczniowi
kl. IV Szkoły Podstawowej w Czeremsze Grzegorzowi Smykowi za
pracę: „Henryk i jego przygoda”.
Wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymał uczeń kl. IV Konrad
Sukaczuk za pracę „Święta Katarzyna” (Witaj, Dawidku!) /opiekun
- pani mgr Elżbieta Kazberuk/.
Wyróżnionym uczniom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów, nie tylko na kanwie
literackiej!

GMINA BIELSK PODLASKI
Patron w wierszu
i obrazie
Szkoła Podstawowa w Łubinie Kościelnym organizuje VI KONKURSU
LITERACKO – PLASTYCZNY DLA PODLASKIEJ RODZINY SZKÓŁ im. JANA
PAWŁA II „PATRON W WIERSZU I OBRAZIE – TWORZĘ Z RODZICAMI” Celem
konkursu jest upowszechnienie wiedzy uczniów o Ojcu Świętym, w szczególności jego życiu, nauczaniu, przesłaniach, jakie nam zostawił, Jego drodze
do świętości, umacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólną twórczość dzieci
i rodziców; rozwijanie wyobraźni dzieci oraz ich plastycznych i literackich
umiejętności oraz integrowanie Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
a także prezentowanie i popularyzowanie twórczości literackiej i plastycznej
uczestników; II. Oceny prac dokona Komisja w składzie: Dorota Zimnoch,
Natalia Sylwestruk, Sylwia Krasucka IV.
Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół
podstawowych, szkół specjalnych oraz ich rodziców z terenu województwa
podlaskiego tworzących Podlaską Rodzinę Szkół Jana Pawła II. Odbywa się
w czterech kategoriach: : I – dzieci przedszkolne i oddziały przedszkolne,
II - uczniowie klas I – III, III- uczniowie klas IV – VI IV – uczniowie szkół
specjalnych .
Zasady konkursu:
- Uczestnicy przygotowują wspólnie z rodzicami wiersz związany z Janem
Pawłem II – w tym roku upamiętniamy pobyt Papieża w Drohiczynie lub
rocznicę chrztu Polski;
- Prace powinny być napisane na komputerze, utwory nie mogą być krótsze
niż 12 wersów;
- Każda praca literacka powinna być zilustrowana;
- Prace plastyczne powinny być związane z treścią wiersza, wykonane na
kartkach formatu A-4 bloku technicznego dowolną techniką (mocowanie
trwałe, wystrzegać się należy elementów wypukłych);
- Każda praca (wiersz i rysunek) na odwrocie powinny być sygnowane
imieniem i nazwiskiem twórcy;
Prace należy nadsyłać do 23 maja 2016 r. W każdej kategorii komisja wyróżni 3 najciekawsze prace. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe
i dyplomy
Patroni oraz sponsorzy Konkursu: Raisa Rajecka – Wójt Gminy Bielsk
Podlaski, Sławomir Mazur – Proboszcz Parafii pw. WNMP w Łubinie Kościelnym, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie
Kościelnym. Podsumowanie konkursu odbędzie się 09 czerwca 2016 r. (spl)
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GMINA WYSZKI
Konkurs z języka polskiego

III ROCZNICA NADANIA IMIENIA SZKOLE

Dnia 21 marca 2016 r. w Szkole
Podstawowej nr 49 w Białymstoku
odbyło się podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
organizowanych przez Kuratorium
Oświaty w Białymstoku. Laureatką
konkursu z języka polskiego została Karolina Karpiesiuk uczennica klasy
VI Szkoły Podstawowej w Topczewie.
Składamy serdeczne gratulacje jej
oraz rodzicom a także pani Barbarze
Ryszt, która przygotowywała Karolinę
do wszystkich etapów konkursu.

Pasowanie na czytelnika 2016
7 marca Szkoła Podstawowa w Strabli obchodziła trzecią rocznicę nadania imienia . Podczas apelu każda
klasa przedstawiła fragment z życia patrona szkoły Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Następnie w uroczystym
marszu ze sztandarem szkoły uczniowie udali się do miejscowego kościoła na Mszę Św. Uroczystość zakończyła
modlitwa, śpiew i zapalenie zniczy pod obeliskiem poświęconym ofiarom katastrofy smoleńskiej z dn. 10.04.2010r.

NABÓR NA STRAŻNIKA ŻUBROWEGO
Dnia 22.03.2016 r.  w Szkole Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego
w Topczewie odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej,
w którym uczestniczyła cała społeczność szkolna. Klasa V pod kierunkiem pani Alfredy Zawadzkiej przygotowała przedstawienie o postaciach
z popularnych książek. Pasowania na czytelnika dokonał dyrektor Andrzej
Karpiesiuk oraz wręczył uczniom klasy I książki i dyplomy.

Natalia Karpiesiuk, Klaudia Boguszewska, Dawid Kardaszewicz

TURNIEJ PIŁKI
SIATKOWEJ
13 marca, na parkiecie domanowskiej hali sportowej, stawiło się
9 męskich zespołów, gotowych do
starcia  w VII Turnieju Piłki Siatkowej
o Puchar Św. Józefa. Ta impreza
sportowa organizowana jest z racji
dnia patrona mężczyzn - św. Józefa.
Po losowaniu poszczególne drużyny
trafiły do 3 grup, z których tylko jeden
zespół stawał przed szansą walki
o pierwsze miejsce. Finał rozegrano na głównym boisku, systemem
,,każdy z każdym”. O główne trofeum
walczyli w nim drużyny: PC-NET
Brańsk, Brańsk II oraz Malewice.
I miejsce, a tym samym Puchar
Przechodni Św. Józefa, po raz kolejny
zdobyli chłopcy z Brańska II, miejsce
II zajęła drużyna PC-NET Brańsk,
III - Malewice. Zdobywcą statuetki
najlepszego zawodnika został Paweł
Harasimiuk (Brańsk II).
Do rywalizacji sportowej w piłkę siatkową przystąpiły także inne
drużyny, m.in. Mień, UG Brańsk,
Pietraszki, Hajnówka, PG Glinnik,
Brańsk I.
Za okazaną pomoc w organizacji i sędziowaniu imprez sportowych
serdecznie dziękuję ks. proboszczowi
Krzysztofowi Dobrogowskiemu, Panu
Jackowi Czerniawskiemu oraz swoim
podopiecznym - uczniom Szkoły
Podstawowej w Domanowie.
(MZ - sp domanowo)
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PRZECZYTANE
Być może problemem
jest przejęta od prawicy wiara
lewej strony w to, że jeśli się już
“oczyści” z błędów, zaniechań
i pomyłek poprzedników, ukarze
sama siebie za winy, których
nigdy nie popełniła, zaprzeczy
dobrej woli poprzedników i “za
mało lewicowemu myśleniu
i działaniu” potencjalnych
sojuszników i sojuszniczek, lud
ją pokocha. Tylko gdyby tak
było, “lud” nie wielbiłby prezesa
tulącego do łona prokuratora
z najczarniejszych czasów komuny i nie głosowałby na puste
obietnice i niszczenie resztek
godności ludowych bohaterów.
Może trzeba nareszcie
powiedzieć sobie, że lewicowe
myślenie i działanie nigdy nie
bylo przez “lud” specjalnie
cenione. Nawet wtedy, gdy
zmitologizowana dzisiaj PPS
dysponowała kadrą przepojonych
ideowością – aż do zgody na
utratę wolności za przekonania
– działaczy i funduszami pozwalającymi na prowadzenie ludowej
oświaty, szkół i przedszkoli.
Związki zawodowe mobilizowały
do walki tysiące pracowników,
a lewicowa prasa i kultura miały
szansę edukować i wspierać
“lud”. Nawet wtedy na lewicę
głosowało góra kilkanaście

Stowarzyszenie Dziedzictwo
Podlasia podejmuje się inicjatywy,
która ma przybliżyć lokalnemu społeczeństwu kwestię żubra w regionie
Puszczy Białowieskiej. Zamiarem
naszym jest maksymalnie obiektywne prezentowanie zagadnień
związanych z ochroną tego gatunku,
problemami pojawiającymi się na
styku z rolnictwem, komunikacją czy
turystyką. Chcemy pomóc mieszkańcom w szybszym dotarciu do instytucji
zarządzających populacją żubra,
zajmujących się jego badaniem oraz
odpowiedzialnych za wycenę szkód
i wypłatę odszkodowań.
Właśnie rozpoczęliśmy prace
nad portalem internetowym na którym
pragniemy te wszystkie zagadnienia
prezentować. Do końca miesiąca
będziemy już mieli jego „prototyp”,
czyli roboczą wersję do testowania.
Jednak zasadniczą częścią naszej inicjatywy jest – nabór Strażników
Żubrowych. Pragniemy nawiązać
procent uprawnionych.
Co innego lewicowe dokonania,
ale te z kolei lud – jeśli już musi je
uznać – skłonny jest przypisywać
boskiej opiece, interwencji panny
świętej i tym podobnym czynnikom.
Nigdy jednak nie omieszka obciążyć
lewicy tym, czego osiągnąć jej się
nie udało. I nigdy tego nie puści
w niepamięć.
To tak jak z “kobiecym postrzeganiem feminizmu”. Kiedy bije
mąż – po pomoc, której nigdzie nie
otrzymałam, idę do organizacji feministycznej, broniącej kobiet-ofiar
przemocy. Jeśli uda mi się z ich
pomocą wyjść z opresji, natychmiast
zapominam, że u nich byłam. No, bo
jak to tak – matka Polka kochająca
wartości tradycyjne oraz rodzinę –
u feministek? Zapomnieć I nie wracać.
Katarzyna Kądziela -”Gorzka
kawa z cykorii” - “Trybuna”

do chlubnej tradycji osoczników,
strzelców, bartników i wreszcie do
Żubrowych Strażników, którzy przez
wieki pod jurysdykcją królów i carów
pełnili zaszczytną i jakże ważną
rolę w ochronie zasobów Puszczy
Białowieskiej. Chcemy, aby znaleźli
się w tej grupie ludzie wrażliwi na
piękno i dobro przyrody, kochający
zwierzęta i pragnący zaangażować się
w ich obserwacje i ochronę. Naszym
celem jest stworzenie zespołu, który
zechce pomóc nie tylko żubrom, ale
również mieszkańcom, którzy we
wspólnej z żubrami na tej samej
ziemi egzystencji czasami mają
z nimi kłopoty.
Nie narzucamy sztywnych
zadań, jakie Strażnicy Żubrowi będą
musieli wykonywać, nie ograniczamy wieku, zawodu ani płci naszych
współpracowników. Zakładamy,
że osoby takie będą lokalnymi
obserwatorami wszelkich zjawisk,
problemów, ciekawostek związanych

z bytnością żubrów w ich otoczeniu.
Swoje obserwacje będą mogli przekazać poprzez portal internetowy
lub inną ustaloną wspólnie ścieżką
do koordynatorów inicjatywy i służb
zajmujących się ustawowo ochroną
przyrody (Białowieski Park Narodowy, Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska).
Uczestnictwo w przedsięwzięciu
jest zupełnie dobrowolne, nieodpłatne
i można się będzie z niego wycofać
w każdej chwili. Strażników Żubrowych
czekają ciekawe szkolenia, a także
liczne niespodzianki. Nie ograniczamy również liczbowo naboru do
tego grona. Pierwsze dziesięć osób,
które się zgłoszą, już w ciągu najbliższych dwóch tygodni będzie miało
okazję uczestniczyć w specjalnych
terenowych warsztatach. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt
telefoniczny (tel. 602 430 772) lub
mailowy: sdp@podlasie.org.

CO SŁONKO WIDZIAŁO

14 marca odbył się w Szkole
Podstawowej w Domanowie IV już konkurs recytatorski „Co słonko widziało”.
W tegorocznej edycji udział wzięło 36
chętnych uczniów z naszej szkoły. Recytowali wiersze Doroty Gellner (klasy
0-III) i Wandy Chotomskiej (klasy IV-VI).
Zebranych powitała pomysłodawczyni
oraz organizatorka imprezy Joanna
Haraburda. Widownia losowała kolejnych uczestników, z których niektórzy
wywoływali uśmiech, rozbawienie lub
zaskakiwali publiczność kunsztem
recytatorskim, wspaniałą interpretacją
zwykłego z pozoru wiersza, świetnym
zapamiętaniem tekstu, dykcją lub ciekawym strojem. Spośród wszystkich
uczestników trzeba było niestety wybrać
tylko po 3 najlepszych recytatorów
z każdej grupy wiekowej. Po burzliwych
naradach jury w składzie Elżbieta Guziak,
Justyna Paprocka i Karolina Piotrowska
zdecydowano, że będą to:

Klasy I – III:
1. Jakub Paprocki (kl. II) z wierszem „Smok”
2. Natalia Cereniewicz (kl. I) z wierszem
„Wróżki
3. Maja Cereniewicz (kl. 0)
Klasy IV – VI:
1. Klaudia Pietraszko (kl. V) z wierszem
„Wrony”
2. Kamila Zabłocka (kl. VI) z wierszem
„O poecie i biedronce”
3. Oliwia Rogowska (kl. IV) z wierszem
„Muchy w nosie”
Każdy uczestnik dostał pamiątkę
w postaci zakładki do książki oraz motylka
lub długopisu, zwycięzcy dodatkowo dyplomy
oraz wspaniałe, zabawne, ciepłe, pogodne
książki Waltera R. Brooksa pt.: „Prosiaczek
Fryderyk i dzięcioły”, „Prosiaczek Fryderyk.
Wielka wojna o imbryk”, „Życie to cyrk
czyli Prosiaczek Fryderyk i miś Freginald”.
Poza tym wygrani mają szansę na
podium w konkursie międzyszkolnym, 21
marca.
(JH - sp domanowo)
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TURNIEJ „O ZŁOTĄ RÓŻĘ”
6 marca na sportowo swoje
święto obchodziły kobiety, grając
już ósmy rok z rzędu w piłkę siatkową ,,O Złotą Różę”. W zawodach
wystartowało 7 zespołów: Brańsk,
Domanowo, Pietraszki, PG Glinnik,
Patoki , Mień, Hajnówka. Dużych
emocji dostarczyły widowni kobiety
z Pietraszek, które po przejściu
rozgrywek grupowych stanęły
naprzeciw faworytek z Brańska,
jak się później okazało triumfatorek całego turnieju. Emocji nie
zabrakło także w walce o miejsce
III. Gimnazjalistki z Glinnika zaciekle walczyły z doświadczoną
drużyną z Domanowa (panie grają

w naszym turnieju od ośmiu lat
w prawie niezmienionym składzie
– wielki szacunek). W tym starciu
lepsze okazały się gimnazjalistki.
Dziewczęta cieszyły się z III miejsca
niezmiernie, niektórzy twierdzili,
że bardziej niż zawodniczki
z Brańska, zajmujące I miejsce.
Najlepszą zawodniczką turnieju
została wychowanka naszej szkoły
- Weronika Popławska (Pietraszki).
Nie zabrakło także ciepłych
życzeń i oczywiście kwiatów,
które wszystkim Paniom z okazji
Dnia Kobiet wręczył Wójt Andrzej
Jankowski.
/MZ/ (sp domanowo)

Dramatyczne wyniki czytelnictwa
Pomimo czterokrotnego
zwiększenia wydatków na czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który pochłonął setki
milionów złotych czytelnictwo
spada.  Badania Biblioteki Narodowej pokazują jasno, że akcja
popularyzacji czytelnictwa w Polsce
prowadzona przez Instytut Książki
poniosła spektakularną klęskę.
W latach 2011 – 2014 wybudowano i zmodernizowano 245
bibliotek w miastach i miasteczkach. Tymczasem badania
Biblioteki Narodowej alarmowały,
że czytelnictwo nie wzrasta. Najnowsze z 2016 r. ujawniły wręcz
spadek czytelnictwa. W 2015 r.

tylko 37% Polaków przeczytało
jedną książkę (poprzednio - 43%),
a spadek korzystających z bibliotek
w 2015 r. wyniósł dalsze - 8%.
Poza budową infrastruktury
zabrakło diagnozy sytuacji, pomysłu, współdziałania z innymi
podmiotami. Badania Biblioteki
Narodowej pokazują jasno, że akcja
popularyzacji czytelnictwa w Polsce
prowadzona przez Instytut Książki
poniosła spektakularną klęskę.
Czy w tej sytuacji można sobie
wyobrazić dalsze pozostawanie Gaudena na stanowisku?
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego odmówiło komentarza.
(pk)

ZAPROSZENIA
Hajnowski Dom Kultury serdecznie zaprasza na:
15 kwietnia 2016 r. godz. 17.00 - Wernisaż wystawy - XIII OGÓLNOPOLSKA WIOSNA MŁODYCH TALENTÓW – PREZENTACJE 2016
Ideą prezentacji jest promocja utalentowanych autorów i integracja młodego pokolenia poprzez sztukę
oraz propagowanie wśród młodzieży różnych technik plastycznych
jako środka wypowiedzi.
16 kwietnia 2016 r. godz. 19.00 - Spektakl teatralny pt. „WEEKEND
NA WSI” w wykonaniu Grupy Teatralnej The M.A.S.K.
Spektakl „weekend na wsi” jest najpoważniejszym projektem grupy
teatralnej the M.A.S.K. .
Jest to spektakl amatorski a jednocześnie jak najbardziej profesjonalny. Grupa Teatralna „The M.A.S.K” to wyjątkowo ambitni młodzi ludzie (licealiści) z Bielska Podlaskiego, którzy
dzięki wsparciu Stowarzyszenia Kreatywny Bielsk Podlaski,
działającemu na rzecz rozwoju kultury mają możliwość rozwijania
swoich pasji pod okiem zawodowego aktora Mateusza Sacharzewskiego.
Wspólnie pracują nad różnego rodzaju projektami teatralnymi  i chcieliby, aby ich pracę i umiejętności mogli podziwiać ludzie, możliwie
w każdym miejscu na Ziemi.
*
Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie
zaprasza na Powiatową Akcję Poszukiwawczo-Wywiadowczą „Podwórkowe
przypowieści powiatu białostockiego w przysłowiach i powiedzeniach”
Akcja ma na celu zgromadzenie często zapomnianych i niedostrzeganych juz powszechnie przysłów i powiedzeń z terenu poszczególnych
gmin powiatu białostockiego. Poznajmy język regionu gminy Zabłudów
poprzez jej historie, kulturę i obyczaje.
Akcja jest skierowana do uczniów kl. I - II szkół gimnazjalnych. Materiały
należy dostarczyć w terminie 9 - 30 maja br. z uwzględnieniem źródła
pochodzenia informacji.
Więcej informacji o Akcji można uzyskać w Bibliotece w Zabłudowie.
*
Gminny Ośrodek Kultury w Juchnowcu Kościelnym
przyjmuje już rejestracje chetnych do udzialu w IV Biegu Konopielki.
Główny bieg odbywa sie na dystansie 10 kilometrów. Towrzyszą mu:
bieg rodzinny i z VIP-ami.
Szczegółowe informacje można uzyskać w GOK w Juchnowcu Kość.
Wieści Podlaskie 							

Życzenia publikujemy po Świętach, bowiem nadeszły do redakcji po zesłaniu poprzedniego świątecznego numeru do drukarni.

Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa
Drewnianego w Województwie Podlaskim
Muzeum Rolnictwa im. ks.
Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
serdecznie zaprasza do udziału
w XII edycja Konkursu na Najlepiej
Zachowany Zabytek Wiejskiego
Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim.
Terminy: przyjmowanie zgłoszeń
do 10 maja 2016 roku, wizytacja
terenowa zgłoszonych obiektów do

15 lipca 2016 r., ocena zgłoszonych
budynków przez jury do 30 sierpnia
2016 r., ogłoszenie wyników konkursu
i wręczenie nagród odbędzie się
w listopadzie 2016r.
Informacji o konkursie udziela:
Muzeum Rolnictwa im. ks.
Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
tel. (086) 2771 – 328 w. 30 w godz.
8-16., www.muzeumrolnictwa.pl

Udział w konkursie jest zgłaszany poprzez wypełnienie druku
zgłoszenia.
Adres wysyłki zgłoszeń:
Muzeum Rolnictwa im. ks.
Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec, ul.
Pałacowa 5 lub drogą elektroniczną
na adres
e-mail: zabytekpodlasia@gmail.com

Bieżeństwo. Droga i powroty 1915-1922”promocja książki
W niedzielę 20 marca w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej
w Hajnówce odbyła się promocja
najnowszej książki Doroteusza Fionika „Bieżeństwo. Droga i powroty
1915-1922”.
Spotkanie poprowadził Tomasz
Sulima.
„Wydarzenia, związane z bieżeństwem dotknęły milionów ludzi
z zachodnich regionów Imperium
Rosyjskiego, w którego skład wchodziły, między innymi, ziemie polskie,
białoruskie i litewskie. Bieżeństwo
stało się dla tych ziem wspólną tra-

gedią, zmieniając na trwałe oblicze
społeczności, w nim uczestniczącej.
Krajoznawcze, lokalne spojrzenie na
problem, z którym mamy do czynienia w książce, pozwala nam sto lat
po wydarzeniach przybliżyć się do
uczestników tych migracji. Możemy
przyjrzeć się życiu codziennemu
podlaskich uchodźców w głębi Imperium, roli różnych państwowych,
cerkiewnych i społecznych instytucji
w tym procesie,przejawom miłosierdzia i zaangażowaniu ze strony osób
i organizacji, wydarzeniom z życia
bieżeńców w różnych guberniach

Rosji i powrotom ich do ojczyzny.
Integralną częścią książki są
fotografie, dokumenty i wspomnienia.
(…) Książka Doroteusza Fionika jest
dowodem na to, że temat bieżeńców
skupił już pewien materiał empiryczny i analityczny, dający podstawę
do konstrukcji popularno-naukowej i podręcznikowej opowieści.
Zaakcentowane aspekty historii
bieżeństwa, na które autor zwrócił
uwagę , będą mieć wpływ na dalsze
badania i nauczanie o tym istotnym
rozdziale najnowszej historii Polski
i Białorusi.”
Wital Kotnieluk

Nawozowy szwindel nabiera rozmachu
Tabory tirów z podróbą najpierw
ruszyły na Zamojszczyznę, a potem
w inne regiony. Skala oszustwa
rośnie. Za procederem mogła stać
zorganizowana grupa przestępcza.
Naga prawda o skutkach wysiania mieszaniny wyjdzie, gdy ruszy
wiosenna wegetacja, a oziminom
zabraknie składników pokarmowych.
Na dzisiaj jeszcze nie wszyscy rolnicy

zdają sobie sprawę, że padli ofiarą
wprowadzenia na rynek podrobionego nawozu. Wszystko wskazuje, że
najwięcej trefnego towaru rozprowadzili dilerzy na Zamojszczyźnie.
Czy zdawali sobie sprawę z tego,
że sprzedają fałszywki? Niektórzy
stanowczo zaprzeczają.
Mechanizm oszustwa był bezczelnie prosty. Producent podróbek

podszył się pod uznaną na rynku
markę „Grupa Azoty”, producenta
m.in. wieloskładnikowych polifosek
w Policach. Zlecił komuś (a może sam
produkował?) produkcję opakowań
(tzw. big-bagi) łudząco podobnych
do oryginalnych – na razie mamy
niepodważalne dowody na polifoskę
6. Następnie prawdopodobnie zakupił
Cd. str. 6
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GMINA NAREWKA
Tu tradycja nie zginie
23 marca br.
w pięknej świetlicy w Siemianówce w
gminie Narewka odbyły się Warsztaty
Wielkanocne. Zorganizowała je Halina
Pańkowska. Zaprosiła doświadczone
instruktorki Krystynę Poskrobko ze
świetlicy w Lewkowie Starym i Nelę
Charkiewicz ze świetlicy w Narewce.
Na zajęcia przyszli dorośli, młodzież
i dzieci. Wszyscy z Siemianówki.
Razem trzydzieści osób.
Pani Nela uczyła robić jajka ze
wstążki satynowej, a pani Krystyna
pokazała jak składać z kolorowych
papierów (chińska sztuka origami)
jajka, koszyczki, dzbanuszki, flakoniki,
łabędzie, serduszka i inne piękne
dekoracje na stół wielkanocny.
Warto zobaczyć je na zamieszczonych poniżej zdjęciach. Wprost

Warsztaty Wielkanocne - 2016
18 marca br. w Świetlicy
Samorzadowej w Lewkowie Starym  
(gmina Narewka) odbyły się doroczne Warsztaty Wielkanocne. Jajka
malowano tradycyjnie w cebulniku,
a także techniką batikowąi i z
użyciem wosku pod kierunkiem
Marii Rejent. Robić kwiaty z bibuły
i jak ozdabiać palemki wielkanocne
uczyła Krystyna Poskrobko.
Tekst i fot.   Jan Ciełuszecki

Obradowali strażacy z Czyż
cudowne! Dzieci chętnie malowały
jajka różnokolorowymi farbkami.
Nauczyły się malować także z uży-

ciem roztopionego wosku. Pomagali
im dorośli.   

Tekst i fot.   Jan Ciełuszecki

Puszcza Białowieska w czołówce hitów TOP5
w Sondzie Polskiej Organizacji Turystycznej
To już finał sondażu Polskiej
Organizacji Turystycznej, w którym
internauci wyłonili pięć najlepszych
ich zdaniem produktów turystycznych.
I tak, wszem i wobec z radością
ogłaszamy, że Puszcza Białowieska
zwojowała Sondę Top 5 Hitów Polskiej
Organizacji Turystycznej. W zasadzie
byliśmy pewni wygranej – bo kto jest
w stanie oprzeć się urokowi króla
puszczańskich zagajników, żubra?
:) Prastary las – ostatni naturalny
w Europie znalazł się w czołówce
TOP5 – pięciu turystycznych hitów
Polski, zdobywając 8,7 proc głosów
internautów. Od 15 lutego – przez
miesiąc – każdy zainteresowany
mógł oddać nieograniczoną liczbę
głosów na jedną z atrakcji, które
zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych województwach. Puszcza
Białowieska reprezentowała Podlaskie – po uprzednim zwycięstwie
nad czteroma innymi podlaskimi
produktami turystycznymi w pierwszych eliminacjach. W drugiej turze
sondy Puszcza znalazła się w gronie
17 kandydatów z regionów Polski
pretendujących do miana turystycznego hitu. Temperatura emocji rosła

wraz z upływem dni przybliżających
do końca głosowania – zwłaszcza, że
Puszcza Białowieska niespodziewanie
z początkowego, niecałego 1% zebranych głosów, w kolejnych dniach
niesiona na fali rosnącej ilości kliknięć,
sukcesywnie torowała sobie drogę
się do pierwszej piątki, ostatecznie
zajmując czwarte miejsce wśród
TOP5 Hitów. Oszałamiające tempo
potwierdza, że wraz ze wzrostem zainteresowanych udziałem w sondzie,
wielu z nich oddało swój głos właśnie
na Puszczę Białowieską. W zacnym
gronie turystycznych hitów Polski
znalazły się także: Inscenizacja Bitwy
pod Grunwaldem (I miejsce), Muzeum
Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny
w Tokarni (II miejsce), Kolej Wąskotorowa Rogów-Rawa-Biała (III miejsce)
i Skansen w Sanoku (V miejsce). Było
o co walczyć - wygrani tegorocznego
sondażu Top 5 promowani będą na
łamach portalu narodowego polska.
travel.pl, a także innych mediów
POT. A to oznacza jeszcze skuteczniejszą promocję regionu i atrakcji.
Wszystkim internautom, w imieniu
Jego Żubrowej Mości, serdecznie
dziękujemy :).

R E K L A M A   K S I Ą Ż E K
8 marca pani Joanna Haraburda
ze Szkoły Podstawowej w Domanowie
rozpoczęła cykl reklamowania przez
uczniów na języku polskim książek.
Technika i środki zupełnie dowolne,
warunek jeden: należało przez miesiąc
przeczytać książkę niebędącą lekturą
i zachęcić do jej przeczytania rówieśników. Większość uczniów wywiązała
się z tego zadania poprawnie, ale
niektórzy zadali sobie sporo trudu,
aby ciekawie przedstawić treść książki.
Na przykład w klasie VI znalazły się

osoby przebrane za główną bohaterkę
książki „Malutka czarownica” (Martyna
Brzozowska), za Emila ze Smalandii
(Emilka Piekutowska) czy Harrego
Pottera (Kamil Radulski). Niektórzy
przynosili plakaty, inni opowiadali
o tym, co i dlaczego podobało się
im w książkach takich jak „Tomek
w krainie kangurów”, „Koszmarny
Karolek”, „Mikołajek”. Już 8 kwietnia
kolejna odsłona – liczymy na to, że
będzie tylko ciekawiej. Zapraszam!
/JH/

Normalizacja i ja
To tytuł Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego już po raz czwarty
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. W tym roku odbywał się on pod hasłem
„Stosowanie norm gwarancją jakości wyrobów i usług”. W gronie laureatów
konkursu znalazła się nauczycielka Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Rudce Małgorzata Wojtkowska.
(s)
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PS. A za co Ty lubisz Puszczę
Białowieską? Z okazji wygranej mamy
dla Was mały konkurs – do 25.04
na adres redakcja@powiat.hajnowka.
pl lub promocja@powiat.hajnowka.
pl prześlij krótki wierszyk opisujący
Twoją ulubioną atrakcję w regionie
Puszczy Białowieskiej (szlak, obiekt,
impreza itp.). Możesz też przynieść
uzupełnioną kartkę konkursową
osobiście do Starostwa Powiatowego pok. nr 7 (parter) lub wysłać
na adres: Starostwo Powiatowe
w Hajnówce w Hajnówce, ul. A. Zina
1, 17-200 Hajnówka, z dopiskiem
konkurs. Forma wiersza - dowolna,
preferowana długość - do 15 wersów. Autorzy najciekawszych prac
mogą liczyć na ciekawe, regionalne
nagrody. Organizatorem mini – konkursu jest Starostwo Powiatowe
w Hajnówce, konkurs skierowany jest
do wszystkich mieszkańców regionu
oraz turystów. Więcej informacji pod
nr telefonu 85 682 47 68 oraz 85
682-30 46. Szczegóły niedługo na
stronie powiatu!
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
www.powiat.hajnowka.pl

Wolontariuszki
z wizytą w Rudce
W ostatnim tygodniu lutego
do Zespołu Szkół w Rudce zawitały
studentki: Ala z Ukrainy i Nina z Gruzji.
Wolontariuszki międzynarodowej
organizacji studenckiej AIESEC przybyły do szkoły w ramach realizacji
programu KIDSPEAKS polegającego
na umożliwieniu uczniom szkół podstawowych bezpośredniego kontaktu
z „żywym” językiem angielskim oraz
poznanie innych krajów. Studentki
prowadziły lekcje w języku angielskim oraz opowiadały o tradycjach,
zwyczajach i kulturze swoich krajów.
Na zakończenie pobytu gospodarze zaprosili swych gości do „Ziołowego Zakątka” w Korycinach oraz
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.
(mo)

13 lutego 32 czynnych strażaków ochotników z Czyż oceniło swoje
dokonania za lata 2011 – 2015.
Podczas zebrania przyjęto
nowego członka Mateusza Białowieżca. Wybrano nowy zarząd
jednostki w składzie: prezes – Jan
Ochrymiuk, naczelnik – Janusz
Białowieżec, skarbnik – Andrzej Tychoniuk, sekretarz – Jerzy Jakimiuk,
gospodarz – Mikołaj Bilkiewicz, oraz
członkowie – Jan Karpiuk i Tomasz

Zabrocki. Wybrano także nowa Komisje Rewizyjną oraz Delegatów na
zjazd gminny. Zostali nimi: Janusz
Białowieżec, Zenaida Gierasimiuk,
Jerzy Jakimiuk, Jan Karpuk, Piotr
Stepaniuk i Andrzej Tychoniuk.
W trakcie zebrania szczególne
podziękowania wraz z pamiątkowym
dyplomem otrzymał druh Jan Ochrymiuk wieloletni prezes miejscowej
jednostki OSP.
(w)

Siemiatyckie LO w czołówce
W najnowszym rankingu miesięcznika Perspektywy oceniano 94
licea ogólnokształcące z województwa podlaskiego (77 publiczne i 17
prywatne). Siemiatyckie LO im. KEN
znalazło się na wysokim 19 miejscu.
Ranking jest ważnym instrumentem w badaniu jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Pomaga on
uczniom gimnazjów wyborze szkoły.

Szkoły są oceniane za pomocą
trzech kryteriów: sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury
z przedmiotów obowiązkowych i  
dodatkowych.
Nauczycielom i uczniom siemiatyckiego LO, które współpracuje
z nami przy organizacji Prezentacji
Edukacyjnych „Uczelnie w powiecie”
serdecznie gratulujemy.
(wss)

Ojczyste słowo
21 marca w Hajnowskim
Domu Kultury odbyły się eliminacje rejonowe 45 konkursu
recytatorskiego w j. Białoruskim
„Ojczyste słowo”. Wysokie miejsca
zajęli uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży.
W\kategorii klas I – III drugie

miejsce zajęła Maria Wołosik z kl.
II, trzeci był uczeń klasy pierwszej
Eliasz Piotrowski.
W kategorii klas IV – VI
trzecie miejsce zajęła Angelika
Szpakowicz, wyróżnienie otrzymała Maria Marczuk z klasy
czwartej.
(am)

Dziękujemy za życzenia
świąteczne, które nadesłali:
- Jarosław Zieliński – wiceminister
spraw wewnętrznych i administracji
- dr Aleksander Prokopiuk – Rektor
Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Białymstoku
- Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta
Hajnówka wraz z Przewodniczącym
Rady Jakubem Ostapczukiem i z-ca
Burmistrza Andrzejem Skiepko
- Jarosław Ignatowicz i Wojciech Kalinowski Concordia Ubezpieczenia
- Grzegorz Łabaj – Nowa Gazeta
Lokalna
- Zarząd i pracownicy Podlaskiego
Hospicjum Onkologicznego

- Pracownicy Centrum im. Ludwika
Zamenhofa
- Jolanta Stefaniuk
- Zarząd i członkowie Polskiego Związ
ku Niewidomych, koło terenowe
w Hajnówce
- Izba Księgarstwa Polskiego
- Iza Kaczyńska i Adam Jakoniuk
NWSP w Białymstoku
- Redakcja Top Agrar
- Redakcja Portalu Księgarskiego
- Fundacja Laboratorium Kultury
Książki Libroshop
- Miejska Biblioteka Publiczna
w Hajnówce

Nawozowy szwindel ...
Cd. ze str. 5

luzem różnego rodzaju składniki,
w tym nawozy wieloskładnikowe
o niższej zawartości NPK od innych
legalnie działających na rynku firm.
Mieszał to, a następnie pakował

w profesjonalnie podrobione big-bagi, wkrótce nawiązał kontakty
z punktami dystrybucji detalicznej
w terenie.  
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Wieści Podlaskie
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SPORT
XIX HALOWY MITYNG MIASTA
BIELSK PODLASKI W SKOKU
WZWYŻ I W SKOKU O TYCZCE   
W ramach programu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki „Lekkoatletyka
dla każdego” dnia 15 marca 2016 roku w hali sportowej Zespołu Szkół im.
J.Kostycewicza w Bielsku Podlaskim, przeprowadzono Halowy Mityng w Skoku
Wzwyż dla szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych dziewcząt i chłopców.
Zawody rozegrano na dwóch skoczniach na których co godzinę rywalizowali
kolejno uczniowie klas IV,V,VI szkół podstawowych, a następnie dziewczęta
i chłopcy klas I, II i III szkół gimnazjalnych. Łącznie w zawodach wzięło
udział 101 uczniów z bielskich szkół oraz SP 6 Hajnówka i PG 2 Hajnówka.
Sędziami głównymi poszczególnych skoczni byli: Piotr Nikołajuk Stasiuk
(dziewcząt) i Jerzy Czykwin (chłopców).
Uroczyście na podium najlepszym zawodnikom pamiątkowe medale
i zwycięzcom koszulki i statuetki lekkoatlety, wręczali: pani Eugenia Wasiluk
dyrektor Zespołu Szkół z dnjb im J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim, oraz
gościnnie pan Jan Zalewski prezes Klubu Sportowego ”Podlasie” Białystok
i wiceprezes Podlaskiej Federacji Sportu w Białymstoku. Ponadto nagrodzono
szkoły pucharami w klasyfikacji drużynowej.
Nagrody ufundowane zostały przez Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy w Bielsku Podlaskim z dotacji Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
Klub Sportowy „Podlasie’ Białystok, Radę Rodziców Zespołu Szkół z DNJB
im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim.
Klasyfikacja drużynowa szkół podstawowych (suma po 2 zawodników)
dziewcząt                                        chłopców
1. SP 3 Bielsk Podlaski        -750cm           1. SP 2 Bielsk Podlaski        -730cm
2. SP 2 Bielsk Podlaski        -695                2. SP 3 Bielsk Podlaski          -720
3. SP 5 Bielsk Podlaski        -370                3. SP 5 Bielsk Podlaski          -500
                                                                   4. SP 6 Hajnówka                  -485
Klasyfikacja drużynowa gimnazjów
dziewcząt                                       chłopców
1. G 1 Bielsk Podlaski          -800cm            1. G 1 Bielsk Podlaski    -905cm
2. G 3 Bielsk Podlaski          -660cm            2. G 3 Bielsk Podlaski    -890cm
3. G 2 Bielsk Podlaski          -270cm            3. G 2 Bielsk Podlaski    -720cm
                                                                    4. G 2 Hajnówka            -315cm

Włodzimierz Borowik     

Pełne wyniki na stronie www.wiescipodlaskie.eu.

Grali młodzi piłkarze.
Narewka niepokonana.

Rolnik CUP 2016
19 marca br. w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego

Celem turnieju jest sportowa
integracja szkól rolniczych. W zawodach wzięło udział
pięć szkół rolniczych
z trzech województw:
mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Najlepsza
w turnieju okazała się
drużyna ZSCKR z Marianowa, kolejne miejsca
zajęły:
Drużyna ZSCKR w Rudce
II – ZSCKR w Karolewie
(zdjęcie z portalu zsckr Rudka)
III – ZSCKR w Rudce
w Janowie rozegrano IV edycje IV – ZSCKR w Janowie
turnieju futsalowego piłki nożnej V – ZSCKR w Sokołowie Podlaskim
Rolnik CUP 2016.
Czeremcha

Zakończenie sezonu tenisa stołowego

W piątek czwartego   marca
zakończyli swoje rozgrywki zawodnicy
Drużynowej Ligi Amatorów w Tenisie
Stołowym sezon 2015-2016. Jest
to cudowny sposób na spędzanie
wolnego czasu w długie jesienno-zimowe wieczory. Pomysłodawcą
i założycielem ligi jest Pan Janusz
Ludwiczak z Hajnówki. Koszty związane z rozgrywkami ponoszą sami
zawodnicy a przede wszystkim
kapitanowie poszczególnych drużyn.
Liga istnieje już trzy lata, na początku
wystartowało trzy drużyny tj. Hajnówka
z kapitanem Januszem Ludwiczakiem,
Narewka z kapitanem Mieczysławem
Grycem, Czeremcha z kapitanem Januszem Lipińskim. Pierwsze miejsce
zajęli zawodnicy z Narewki przed
Czeremchą i Hajnówką.  W tym roku
do rozgrywek przystąpiło sześć drużyn, co bardzo cieszy nas wszystkich
uczestniczących w tym pięknym sporcie
jakim jest tenis stołowy .Do końca
nie było wiadomo kto ostatecznie
odniesie końcowe zwycięstwo, gdyż
po dziewięciu kolejkach taką samą
liczbę punktów zgromadziły dwie

bardzo dobrze grające drużyny w tym
sezonie tj. Hajnówka I i Czeremcha
I . Mecz finałowy został rozegrany
w sali sportowej w Hajnówce i tu po
wyrównanej walce lepsza okazała
się drużyna z Czeremchy pod wodzą
kapitana Janusza Lipińskiego wygrywając jednym punktem. Klasyfikacja
końcowa sezonu 2015-2016 jest
następująca: Wygrała Czeremcha
I przed Hajnówką I i Hajnówką II,
czwarte miejsce zajęła drużyna z Dubin
piąte Czeremcha II szóste Białowieża.
Klasyfikację indywidualną wygrał
Janusz Lipiński z Czeremchy I przed
Januszem Ludwiczakiem z Hajnówki
I, trzeci Jerzy Mieczyński  czwarty
Świtalski Łukasz. Ogólnie w lidze
wystąpiło 28 zawodników i zawodniczek ,bardzo ładnie zaprezentowała
się Katarzyna Mazurek z Czeremchy
II .Dziękujemy wszystkim za udział
i zapraszamy po letniej przerwie do
rozgrywek w sezonie 2016-2017.
Drużyny chętne do wspólnej zabawy
prosimy o kontakt z organizatorem
Panem Januszem Ludwiczakiem.
(jl)

Awans do finału Licealiady

W sobotę 19 marca odbyły się
I Młodzieżowe Mistrzostwa Białowieży
w halowej piłce nożnej. Organizatorem turnieju była Ochotnicza Straż
Pożarna w Białowieży oraz Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Białowieży.
W zawodach wzięło udział
około 60 uczestników, zarówno
z naszej miejscowości, jak i Narewki.
Grano w dwóch kategoriach: szkoły
podstawowe oraz gimnazja.
- Cieszymy się, że pierwszy taki
turniej zgromadził tylu uczestników –
komentuje Piotr Orzechowski, członek
Zarządu OSP Białowieża. – Wiadomo,
że początki są najtrudniejsze. Naszym celem była przede wszystkim
popularyzacja innych dyscyplin
sportowych niż piłka siatkowa, która
w Białowieży jest już dostatecznie
rozpropagowana. Widać, że jest
taka potrzeba, dlatego zamierzamy

kontynuować nasze działania. Bardzo
mnie cieszy, że dyrektor szkoły, Pani
Wioletta Januszkiewicz, wspiera
nasze pomysły.
Wyniki turnieju
Kategoria szkoły podstawowe:
1.      SP Narewka I
2.      SP Narewka II
3.      FC Waszka
4.      FC Pantera
Kategoria szkoły gimnazjalne
1.      PG Narewka I
2.      FC Skąpcy
3.      FC Kanapeczka
Najlepsi strzelcy:
·   Szkoły podstawowe- I. Jastrzębski
(SP Narewka I).
· Szkoły gimnazjalne- J. Łomaszkiewicz (PG Narewka).
Mateusz Gutowski
Foto. Halina Niemcunowicz

Wieści Podlaskie 							

Zakończyły się rozgrywki w ramach Ligi województwa podlaskiego
w piłce ręcznej, wyłoniono finałową
czwórkę. Na początku kwietnia
w Dąbrowie Białostockiej zmierzą
się drużyny: gospodarzy, IV LO
w Białymstoku, II LO w Łomży i LO
w Siemiatyczach. W siemiatyckiej drużynie zagrają: Aleksandra

Borysiuk, Martyna Dobrogowska,
Angelika Grzybowska, Amelia Kłopotowska, Gabriela Kłopotowska,
Agata Kobus, Izabela Surmacz,
Aleksandra Terpiłowska, Weronika
Tyborowicz, Kamila Walczuk Natalia
Weremijewicz, Klaudia Wojtkowska,
Aleksandra Żoch.

18 marca. W rejonie miejscowości Hołody na jadącego
skoda 46-latka spadły konary
przydrożnego drzewa. W wyniku
zderzenia kierujący odniósł obrażenia głowy będące przyczyną
natychmiastowego zgonu.
20 marca. W godz. wieczornych hajnowscy policjanci
zatrzymali 36-letniego kierowcę
który będąc pod wpływem alkoholu (ponad 2,5 promila) jechał
w kierunku Białegostoku . Po
pościgu zatrzymano kierującego
w Narwi. W aucie znajdowało się
7-letni syn mężczyzny. Nieodpowiedzialnemu „tatusiowi” grozi
teraz kara do 2-lat pozbawienia
wolności.
21 marca. W okolicach
Chraboł 29-latka jadąca audi
w kierunku Białegostoku najprawdopodobniej straciła panowanie nad pojazdem i samochód
dachował. Kierująca była trzeźwa
i trafiła do bielskiego szpitala.

22 marca. Bielscy policjanci odnaleźli zaginionego
w okolicach Brańska 54-latka
22 marca. W okolicach
Trześcianki kierujący samochodem ciężarowym GAZ 23-letni
kierowca zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu i zderzył się
z trzema pojazdami. Kierowca
i trzech pasażerów jednego
z pojazdów z obrażeniami ciała
zostali przewiezieni do szpitala.
Pozostali uczestnicy kraksy
nie odnieśli obrażeń. Kierowca
GAZ-a był trzeźwy.
27 marca. Hajnowscy
policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej
zatrzymali nietrzeźwego 42-latka
kierującego skoda. Kierowca
miał w organizmie 2 promile
alkoholu i wiózł w aucie dwójkę
dzieci w wieku 4 i 8 lat Dziećmi
zaopiekowała się wezwana na
miejsce kontroli matka, a pijany
ojciec stracił prawo jazdy i za
swoje postępowanie odpowie
przed sądem.

Zdjęcie z Portalu ZS Siemiatycze

Finał III Gimnazjady
W Zespole Szkół CKR w Rudce
odbył się 9 marca finał gimnazjady
w piłce halowej chłopców. Po zaciętej
rywalizacji najlepsza okazała się
drużyna gimnazjum w Ciechanowcu.

Pozostałe drużyny zajęły następujące
miejsca:
II – Gimnazjum w Brańsku,
III – Gimnazjum w Oleksinie,
IV – Gimnazjum w Perlejewie.

(Informacje opracowano
na podstawie
www. podlaskapolicja.gov.pl)
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Mistrzowska policjantka

19 marca w Sobótce odbył się 8 Półmaraton Ślężański,
w którym uczestniczyło w sumie
50000 biegaczy. W ramach zawodów zostały rozegrane także
mistrzostwa Policji w półmaratonie.
Podlaski garnizon reprezentowała
sierżant Anna Wojtulewicz z Wydziały Ruchu Drogowego Komendy

Miejskiej Policji w Białymstoku. Na
trudnej górskiej trasie wynoszącej
21,195 km białostocka policjantka
zajęła wysokie II miejsce ustępując jedynie koleżance z Komendy
Powiatowej Policji w Złotoryi.
Sierż. Anna Wojtulewicz tak dobre
rezultaty zawdzięcza umiejętności
pogodzenia codziennych obo-

wiązków służbowych z ciężkimi
i mozolnymi treningami, które są
jedyną drogą do utrzymywania tak
wysokiego poziomu w sporcie. Warto
przypomnieć, że jest ona aktualną
Mistrzynią Światowych Igrzysk Służb
Mundurowych. Serdeczne gratulacje
i życzenia dalszych sukcesów.
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