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W miesiącu wrześniu 1999 
roku do mieszkańców powiatu haj-
nowskiego trafił numer  zerowy, 
wówczas miesięcznika, „Wieści 
Podlaskie” - 8 stron w formacie A4. 
Wkrótce otrzymaliśmy list z podpi-
sami kilkudziesięciu mieszkańców 
Czeremchy  oburzonych pominięciem 
ich miejscowości w winiecie zerowe-
go numeru. Od miesiąca października 
nasz miesięcznik można było już 
kupować w coraz większej liczbie 
sklepów na terenie powiatu.  Bar-
dzo szybko okazało się, że musimy 
zwiększyć format (od lutego 2000 r), 
podwoić objętość i zwiększyć nakład.

I tak się zaczęła ta przygoda, 
która trwa już 15 lat. Wiele się w tym 
okresie zmieniło, jedne nasze inicja-
tywy zakończyły się, inne trwają do 
dziś. Wśród nich należy wymienić Ple-
biscyt na najpopularniejszego spor-
towca powiatu hajnowskiego, który 
po raz pierwszy został zorganizowany 
w grudniu 1999 r . Od początku naszą 
podstawową bolączką jest więk-
sza ilość materiałów niż możemy 
zamieścić, dlatego też i te refleksje 
musimy ograniczyć do minimum, 
niemniej o jeszcze jednym założeniu 
należy wspomnieć. Powołując do 
życia „Wieści Podlaskie” postanowi-
liśmy z Hieronimem Wawrzyńskim, 
pierwszym redaktorem naczelnym 
gazety, że będzie to gazeta czytelni-
ków redagowana przez nich samych. I 
temu postanowieniu jesteśmy wierni 
do dziś. Wśród zespołu redakcyjnego 
i licznego grona współpracowników, 
nie ma ani jednej osoby, która by w 
ciągu tych piętnastu lat otrzymała za 
swoje teksty wynagrodzenie, a pisali 

Mamy 15 lat
do nas - i piszą - wybitni dziennikarze 
białostockiej i krajowej prasy. 

Przez te 15 lat przewinęło się 
kilkaset osób zaangażowanych w 
tworzenie gazety, część z nich już 
nie żyje(Hieronim Wawrzyński, Jerzy 
Tartak), część kontynuuje swoje po-
czątkowo amatorskie dziennikarstwo  
zawodowo w mediach centralnych. 
Wszystkim, którzy w minionych 
latach tworzyli „Wieści” serdecznie 
dziękujemy.

Jednak największe słowa po-
dziękowania kierujemy do naszych 
Czytelników. Bez Was Drodzy Pań-
stwo, bez Waszego wsparcia, bez 
Waszych listów nie było by gazety.  
Dziękujemy za te wspólnie przeżyte 
piętnaście lat z nadzieją, że kolejne 
przyczynią się do wzbogacenia tema-
tycznego naszego pisma i znaczniej-
szego powiększenia grona naszych 
czytelników. 

Słowa podziękowania kieruje-
my też do Reklamodawców. Nawet 
największe firmy krajowe i regional-
ne uznały naszą gazetę za  „firmę” 
wiarygodną, systematycznie i  celnie 
kolportowaną. Stąd wiele reklam 
skierowanych do rolników, przed-
siębiorców, handlowców i wprost do 
czytelników. Nasze łamy nadal będą 
dla Was otwarte. 

Bylibyśmy niesprawiedliwi, 
gdybyśmy słów podziękowania nie 
skierowali do władz samorządowych 
województwa, powiatów i gmin oraz 
sołtysów i społeczników bez których 
wsparcia, także finansowego, wielu 
działań podejmowanych przez gazetę 
nie udało by się zrealizować. 

Cd. str. 2

W  niedzielę,  28  września  br.  
w  Hajnówce  medale  „Za  długolet-
nie  pożycie  małżeńskie”,  nadane  
przez  prezydenta  RP,  otrzymało  z  
rąk  burmistrza  Hajnówki, Jerzego  
Siraka,  21  par.

Uroczystość  zaczęła  się  od  
występów  młodych  wokalistek  z  
Hajnowskiego  Domu  Kultury.  Śpie-
wały  one  piosenki  nawiązujące  do  
tego  typu  imprezy.  Mówiły  one  w  
pięknych  słowach  o  miłości  i  jak  
być  szczęśliwym  m.  in.   nie  trze-
ba  wiele:  „wystarczy  ciepło  rąk  i  

   Są  razem  od  50  lat
muśnięcie  warg”  i  „zanim  zaśniesz  
pomyśl  o  mnie  chociaż  przez  chwi-
lę”.  Ważne  są  także  „tylko  te  dni,  
których  jeszcze  nie  znamy”.  Warto  
więc  żyć  i  żyć,  aby  poznać  właśnie  
takie  dni.

Medale  otrzymali  Lucyna  i  
Sergiusz  Andrejukowie,  Teresa  i  Jan  
Dackiewiczowie,  Olga  i  Eugeniusz  
Dawidziukowie,   Antonina  i  Marian  
Jackiewiczowie,  Wiera  i  Paweł  
Kojło,   Maria  i  Aleksander  Kośko,  
Helena  i  Bogumił  Krzywda, Irena  

Cd. str. 2
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Mamy 15 lat
Wierzymy że ten fe-

nomen na rynku prasowym 
jakim są wydawane regular-
nie - i całkowicie społecznie 
- od piętnastu lat  „Wieści 
Podlaskie” będzie trwał z 
korzyścią dla mieszkańców 
powiatu bielskiego, haj-
nowskiego oraz przyległych 
gmin: Dziadkowic, Grodzi-
ska, Juchnowca Kościelne-
go, Milejczyc i Zabłudowa.

Wiesław Pietuch
Wiesław Sokołowski

Cd. ze str. 1

   Są  razem  od  50  lat

i  Mikołaj  Leończukowie,  
Anna  i  Jan  Litwinowiczowie,  
Maria  i  Bronisław  Matu-
szewscy,  Maria  i  Jan  Pace-
wiczowie,  Jadwiga  i  Walenty  
Perszko,  Alla  i  Stanisław  
Pyżanowscy,    Ewa  i  Kazi-
mierz  Robak,   Nadzieja  i   Mi-
kołaj  Sacharczukowie,  Nina  
i  Piotr  Sadowscy,  Janina  i  
Ignacy  Sakowscy,  Katarzyna  
i  Michał  Sawczukowie,  Anna  
i  Jan  Szymaniukowie,  Anto-
nina  i  Andrzej  Treska  oraz  
Stanisława  i  Ireneusz  Ziajka.

Podczas  spotkania  

Cd. ze str. 1 „złotych  par”  panowała  miła  
i  ciepła  atmosfera. Były  ser-
deczne  i  szczere   życzenia  
od  burmistrza  i  kierownika  
hajnowskiego  USC  Włady-
sława  Ignacego  Witkowskie-
go  oraz  od  dzieci,  wnuków  
i  prawnuków  jubilatów.  Były  
kwiaty,  lampka  szampana  …  
łzy radości i wzruszenia.  

Zdrowia  oraz  pociechy  
z  dzieci,  wnuków  i  prawnu-
ków,  a  także  wszystkiego  
najlepszego  życzy  jubilatom  
w  imieniu  zespołu  redak-
cyjnego  „Wieści  Podlaskich”  

Jan  Ciełuszecki

Społeczeństwo tej 
gminy przyłączyło się do 
ogólnopolskiej akcji „Naro-
dowe Czytanie” zainicjowanej 
przez Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego w 2012 r. 
mającej na celu zachęcenie 
społeczeństwa do dbałości 
o polszczyznę oraz wzmoc-
nienie poczucia wspólnej 
tożsamości.

7 września br. w miej-
scowej Gminnej Bibliotece 
Publicznej zjawiło się kil-
kudziesięciu mieszkańców 
gminy by wziąć udział czy-

„Trylogię” czytano  
w Grodzisku

taniu fragmentów „Trylogii” 
Henryka Sienkiewicza. 

Piękna oprawa sceno-
graficzna w tym audiowizu-
alna prezentacja slajdów z 
filmów opartych na dziełach 
naszego narodowego wiesz-
cza sprawiła, że widownia 
mogła się przenieść myślami 
w ówczesną epokę. Do tego 
piękną polszczyzną czytane 
przez kilkunastoosobową 
grupę prezenterów (urzęd-
ników, nauczycieli, uczniów, 
duchownego i czytelników) 
fragmentów dzieł mistrza 
pióra daje nadzieję, że było 
to pierwsze, ale nie ostatnie 
spotkanie tego typu.

Wspólne czytanie za-
kończyło spotkanie przy sło-
dyczach, kawie i herbacie, 
podczas którego wszyscy 
obdarowani zostali przez 
władze gminy piękną „Mo-
nografią Ziemi Grodziskiej”.

 Ryszard Świerczewski
Foto: Zespół Szkół  

w Grodzisku

W słoneczną niedzielę, 
14 września br., w Brańsku  
świętowano 95-lecie po-
wstania miejscowej jednostki 
Ochotniczej straży Pożarnej.

Piękna pogoda, udział 
zacnych gości – Macieja Żyw-
no, wojewody podlaskiego, 
Jana Gratkowskiego komen-
danta Podlaskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej, dr Sławomi-
ra Snarskiego, starosty biel-
skiego, burmistrza Brańska, 
gospodarza uroczystości 
- Czesława Sokołowskiego i 
głównych bohaterów - brań-
skich druhów, którzy ratują 
życie i mienie innych uświet-
niła ten jubileusz

Główne wydarzenie 
poprzedziła msza św. w miej-
scowym kościele odprawiona 
w intencji strażaków. Na-
stępnie wszyscy przeszli pod 
miejscową remizę strażacką, 
gdzie odbyła się prawdziwa 
gala strażacka. Były prze-
mówienia a później nastąpiło 
poświęcenie i przekazanie 
brańskim strażakom nowo-
czesnego wozu bojowego o 
wartości 605 tys. zł. 

Najofiarniejszym stra-
żakom wręczono odznacze-
nia a osobom i instytucjom 
wspierającym ich działania  
pamiątkowe statuetki.

Jak stwierdził jeden 
z najstarszych ochotników 
strażaków uczestniczących 
w uroczystości Jan Stani-
sławski (z ponad 50-letnim 
stażem) - jubileusz, a przede 
wszystkim otrzymany nowy 
wóz bojowy  przystosowany 
do ratowania mienia to cenny 
dar dla brańskiej społeczno-
ści, za co w imieniu miesz-
kańców i strażaków Brańska 
serdecznie dziękuję.          ars

Duże 
wydarzenie  
w Brańsku

W sobotę, 27 wrze-
śnia br. w Orli odbyło się 
oficjalne zakończenie sezonu 
motocyklowego 2014. Do 
Orli przyjechało około 600 
motocyklistów z całego kra-
ju - kierowców, pasażerów, 
wielbicieli jednośladów.

Można było przyjrzeć 
się z bliska wspaniałym 
motocyklom. Nie zabrakło 
też atrakcji, m.in. takich jak 
konkurs rzutu silnikiem na 

Motocyklowy Zlot 2014 w Orli

odległość, przerzucanie opo-
ny na czas, najgłośniejszy 
motocykl czy najodleglejszy 
motocyklista. Przy okazji zlo-
tu motocyklistów, odbyła się 
również akcja dobroczynna 
na rehabilitację motocyklisty 
z Bielska Podlaskiego. 

Zakończenie sezonu 
motocyklowego, to pierwsza 
tego typu impreza, która od-
była się w Orli. 

 PI UGmOrla

Organizatorami im-
prezy pod  nazwą „Zachowaj 
trzeźwy umysł”, jak co roku 
byli: Wójt Gminy Boćki i Gmin-
na Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych., 
Gminny Ośrodek Kultury. Jak 
mówią organizatorzy: „… to 
już długa tradycja. Na począt-
ku były to rajdy rowerowe.

Ideą jest propagowanie 
zdrowego stylu życia. Pokazy-
wanie możliwości spędzania 
wolnego czasu bez alkoholu. 
Że to też może być atrakcyjne!”.

Bieg trzeźwości w Boćkach
Prowadzący imprezę, 

Mateusz Sacharzewski przed-
stawił działalność GKRPA w 
Boćkach. To m.in.: spotkania 
z psychologiem z zakresu 
uzależnień, wydawanie Boć-
kowiaka, zakup materiałów, 
prenumerata czasopism i za-
kup literatury profilaktycznej, 
letnie warsztaty teatralne, 
zajęcia z dziećmi, kontrole 
punktów sprzedaży napo-
jów alkoholowych, konkursy, 
szkolenia rodziców, spektakle 
i warsztaty profilaktyczne 

i inne.
Program imprezy obej-

mował w tym roku, tytułowy 
bieg ulicami Bociek, w którym 
wystąpiło kilkadziesiąt osób, 
od dzieci, po osoby 50+, roz-
grywki sportowe na boiskach 
przy szkole, scenki profilak-
tyczne przygotowane pod-
czas warsztatów, konkursy 
plastyczne i inne, możliwość 
chodzenia w alkogoglach, 
atrakcje dla dzieci (zjeżdżal-
nie) , a na zakończenie ogni-
sko z pieczeniem kiełbasek.

PI Gmina Boćki
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Niektórzy mówią, że 
jest pan fenomenem wśród 
podlaskich  ludowców dla-
czego ?

Ta opinia wynika naj-
prawdopodobniej z moich 
wyników wyborczych i za-
skakującego, niektóre osoby 

Trzy pytania do ...

Podlaskie - potencjał i rozwój
– wsparcia udzielanego mi 
przez różne środowiska. Nie 
jestem człowiekiem zorien-
towanym tylko na jeden cel. 
Utrzymuję kontakty w wielu 
kręgach – oczywiście prio-
rytetem jest rolnictwo, ale 
jestem również działaczem 
sportowym i wspieram lokal-
ną działalność kulturalną. Czy 
jest to fenomen? Uważam, że 
to zbyt duże słowo, pracuję, 
a moje wysiłki przynoszą 
efekty.

Panie  Marszałku, 
Podlaskie  to  region  nie-
zwykle  zróżnicowany  pod 
względem gospodarczym, 
geograficznym  i  kultural-
nym dlaczego ?

Trzeba pamiętać, że 
obecne Województwo Pod-
laskie zostało utworzone z 
dawnych województw bia-

łostockiego, suwalskiego i 
łomżyńskiego. Scalenie tego 
obszaru pod względem ad-
ministracyjnym było wielkim 
wyzwaniem. W związku z tym, 
że każda część województwa 
ma swoją specyfikę  należy 
podchodzić indywidualnie 
do polityk subregionalnych, 
które mocno uwidoczniły się 
w strategii rozwoju naszego 
województwa do roku 2020. 
Białystok to centrum regionu, 
które jest rozpoznawalne nie 
tylko w Polsce, ale również 
i na świecie. Jest to miasto 
skupiające większość firm, 
siedziba władz wojewódz-
kich, ogromy ośrodek akade-
micki. Suwałki i Augustów to 
region o ogromnym potencja-
le rybackim i turystycznym, 
byłe łomżyńskie to teren 
typowo rolniczy, ale również 

o pięknych walorach przy-
rodniczych. Dążymy do tego, 
aby nasz region był bardziej 
zamożny, by poprawiła się 
jakość naszego życia. A to 
zależy głównie od naszej 
własnej aktywności, która to 
jest podstawą rozwoju. 

Jak  ocenia  Pan  po-
tencjał  rozwojowy woje-
wództwa podlaskiego jakie 
stoją przed nim wyzwania z 
punktu widzenia Wicemar-
szałka Województwa?

Tylko dzięki przedsię-
biorczości możemy tworzyć 
dochody i nowe miejsca pra-
cy dla mieszkańców woje-
wództwa. W związku, z czym 
należy bardziej otworzyć 
się na wschód, który jest w 
chwili obecnej wyzwaniem. 
Mamy korzystne gospodar-
czo sąsiedztwo Białorusi, 

która może nam umożliwić 
wejście na pozostałe rynki 
wschodnie, zwłaszcza ro-
syjski i kazachski. W mojej 
ocenie przygraniczne poło-
żenie w najbliższych latach 
powinno zostać wykorzysta-
ne, jako jeden z głównych 
czynników rozwoju regionu. 
Narzędziem, które ożywi-
łoby kontakty gospodarcze 
przedsiębiorców białoruskich 
i podlaskich byłoby na począ-
tek utworzenie wspólnego 
korytarza dla osób przekra-
czających granicę niemają-
cych nic do oclenia. Niezwy-
kle ważne jest też włączenie 
całego Podlasia do małego 
ruchu granicznego.

 
Rozmawiała Magdalena 

Donejko

Rozmowa z wicemarszałkiem województwa Podlaskiego Mieczysławem Kazimierzem Baszko.

Energia elektryczna 
z kiszonki kukurydzy oraz 
kurzego i świńskiego obor-
nika, w przyszłości również 
z odpadów pochodzących 
z produkcji i przetwórstwa 
rolniczego. 11 września 
2014 r. o godz. 11.00 została 
otwarta pierwsza na Podla-
siu Biogazownia  Rolnicza 
Adler Biogaz. Uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonali 
m.in. Wicewojewoda Podlaski 
Wojciech Dzierzgowski, Wi-
cemarszałek Województwa 
Podlaskiego Mieczysław Ka-
ziemierz Baszko, Burmistrz 
Zabłudowa Jacek Waldemar 
Lulewicz; Starosta Starostwa 
Powiatowego w Białymstoku 
Wiesław Pusz, Prezes Bio-
gazowni Adler Biogaz Marek 
Kakareko oraz Tomasz Sikor-
ski, prokurent Adler Biogaz.

- Jestem przekonany, 
że nasza biogazonia będzie 
doskonałym przykładem, 
jak z korzyścią dla rolników i 
przedsiębiorców wykorzystać 
nadmiar produktów ubocz-
nych powstających w rolnic-
twie oraz przemyśle prze-
twórstwa rolno – spożywcze-
go – mówił Tomasz Sikorski, 
prokurent firmy Adler Biogaz, 
jeden z pomysłodawców in-
westycji. - Mam też nadzieję, 
że to, co tu Państwo zobaczy-
cie przekona, z jednej strony 
przedsiębiorców do budowy 
kolejnych tego typu obiektów 
w naszym województwie, z 
drugiej natomiast urzędni-

RYBOŁY

Prąd z biogazu już płynie do naszych domów
ków do przychylnej oceny 
takich wniosków – dodał.

Otwarcie biogazowni, 
połączone z Ogólnopolską 
Konferencją pt. „Biogazow-
nie szansą dla podlaskiego 
rolnictwa” oraz pokazem 
maszyn przeznaczonych do 
biogazownictwa zebrała w 
Rybołach ponad 200 osób. 

Podczas uroczystości 
przewidziane zostało także 
zwiedzanie biogazowni. Do 
oglądania było naprawdę 
dużo. Największe wrażenie 
zrobiły na wszystkich trzy, 

magazynu biogazu: prze-
strzeń nad substratem i pod 
elastycznymi kopułami jest 
wypełniona biogazem dla 
agregatów kogeneracyjnych 
– opowiadała Helena Pasz-
ko, kierownik biogazow-
ni. - Kolejnymi elementami 
biogazowni są: pompownia 
i system podziemnych rur 
stanowiąca połączenie trzech 
zbiorników. Dzięki dwóm 
kogeneratorom (o mocy 600 
kW i 400 kW), w których 
jest spalany biogaz powstaje 
energia elektryczna i cieplna 

drodze krajowej nr 19 (Bia-
łystok – Lublin) została zre-
alizowana inwestycja. Zbu-
dowano tu zakład o mocy 
1,052 MW. Próbny rozruch  
biogazowni odbył się w okre-
sie grudzień 2013 – styczeń 
2014. W lutym 2014 bioga-
zownia została przekazana 
do eksploatacji. W lutym 
osiągnięta została moc 47%, 
w marcu- 83%, a od kwietnia 
do dzisiaj osiąga ok. 98,7% 
mocy maksymalnej 

Energia elektryczna 
wytworzona w biogazowni 
sprzedawana jest do sieci 
przesyłowej, zaś energia 
cieplna wykorzystywana jest 
na potrzeby własne bioga-
zowni. Obecnie Adler Biogaz 
jest na etapie zakończenia 
prac projektowych dotyczą-
cych wykonania przyłącza 
do dystrybucji ciepła do są-
siadujących z biogazownią 
obiektów należących do 
Gospodarstwa Rolnego i 
czterech bloków wspólnoty 
mieszkaniowej. 

Dzięki inwestycji pla-
nowane jest zasilanie w cie-
płą wodę i ciepło bloków 
mieszkalnych, powierzchni 
biurowych i serwisowych, 
kurników i suszarni.  Dzięki 
temu biogazownia będzie 
mogła wykorzystywać nad-
wyżkę ciepła powstająca przy 
produkcji prądu.

Oficjalne przecięcie wstęgi, od lewej, Starosta Białostocki 
Wiesław Pusz, Wicemarszałek Mieczysław Baszko, 

Wicewojewoda Wojciech Dzierzgowski, Tomasz Sikorski – 
Adler Biogaz, Marek Kakareko – Adler Biogaz i Krzysztof 

Skreczko – Adler Biogaz.
potężne betonowe zbiorniki 
nakryte kopułami z grubej 
folii, pod którymi zbiera się 
biogaz – w tym dwa zbiorniki 
fermentacyjne o średnicy 30 
m i wysokości 6 m oraz jeden 
zbiornik pofermentacyjny o 
średnicy 32 m i wysokości 
8m. - Każdy z tych zbiorników 
spełnia jednocześnie rolę 

(w wyniku spalania). Instala-
cja biogazowni zaopatrzona 
jest także w tzw. flarę, czyli 
pochodnie awaryjną, która 
spala nadmiar biogazu oraz 
trafostację do pomiaru i prze-
kazywania energii elektrycz-
nej do PGE.

W latach 2012-2014 
w miejscowości Ryboły przy 

Elżbieta Suchowierska

Powstanie tam Oddział 
Intensywnej Opieki Medycznej. 
W poniedziałek (29 września) 
została podpisana umowa na 
dofinansowanie tej inwestycji 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego.

Aby mógł powstać Od-
dział Intensywnej Opieki Me-
dycznej, budynek siemiatyc-
kiego szpitala zostanie zmo-
dernizowany. Nowy oddział 
będzie wyposażony w wysokiej 
klasy aparaturę medyczną, 
zapewniającą kompleksową 
opiekę nad ciężko chorymi. 
Wartość tej inwestycji to 2,66 
mln zł, a dofinansowanie z 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego wyniesie 1,67 mln 
zł. Pierwsi pacjenci zostaną 
przyjęci na tym oddziale w 
pierwszym kwartale przyszłe-
go roku.                               (J.K.)

Opieka nad ciężko chorymi  
w Siemiatyczach
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Diagnostyka  mikrobiolo-
giczna  pełni  bardzo  istotną  rolę 
w medycynie  i stanowi integralną 
część procesu leczenia. Jest ona 
działem medycyny, który zajmuje się 
dostarczaniem informacji o drobno-
ustrojach (mikroorganizmach takich 
jak bakterie, grzyby, wirusy i pier-
wotniaki) wyizolowanych z materiału 
biologicznego pobranego od pacjenta 
i/lub ze środowiska. Mikroorganizmy, 
zamieszkujące niemalże wszystkie 
miejsca na świecie, stanowią istotny 
element ziemskiego ekosystemu. 
Podobnie drobnoustroje wchodzące w 
skład flory fizjologicznej człowieka są 
przykładem harmonijnego współży-
cia drobnoustrojów z gospodarzem i 
odgrywają ważna rolę ochronną przed 
mikroorganizmami chorobotwór-
czymi (patogennymi). Naruszenie tej 
równowagi doprowadza do rozwoju 
infekcji, czyli wtargnięcia patogenów 
do organizmu i ich rozprzestrzeniania 
się w nim.

Nadużywanie i niewłaściwe 
stosowanie antybiotyków jest jedną 
z głównych przyczyn powodujących 
zaburzenie flory fizjologicznej, a po-
nadto sprzyja narastaniu oporności 
bakterii na antybiotyki. Na całym 
świecie zjawisko lekooporności 
wśród bakterii jest przedmiotem 
intensywnych badań naukowych. 
Póki możemy jeszcze przeciwdzia-
łać narastaniu lekooporności, po-
winniśmy z rozsądkiem stosować 
antybiotyki – czyli tylko w ściśle 
wskazanych przypadkach. W związku 
z tym wzrasta rola specjalistycznej 
diagnostyki mikrobiologicznej po-
zwalającej zarówno na wykrywanie 
drobnoustrojów będących przyczyną 
zakażeń, jak i na monitorowanie roz-
przestrzeniania się w danej populacji 
patogenów opornych na leczenie. 
Niestety w przypadku pacjentów 
leczonych ambulatoryjnie, badania 
mikrobiologiczne zlecane są przez 
lekarzy bardzo rzadko.

Powoduje to, że dobór anty-
biotyku jest przypadkowy, często jest 
to antybiotyk o szerokim spektrum 
działania (działa więc na wiele grup 
bakterii i powoduje zaburzenia wśród 
bakterii flory fizjologicznej), nato-
miast nie zawsze jest on skuteczny 
wobec czynnika chorobotwórczego. 
Takie postępowanie przyczynia się 
niejednokrotnie do niepotrzebnego 
poddawania pacjenta leczeniu kolej-
nymi nieskutecznymi antybiotykami, 
co prowadzi do przedłużenia się trwa-
nia infekcji i powstawania opornych 
na antybiotyki bakterii.

Należy podkreślić, że aktyw-
ność antybiotyków wobec bakterii 
można zbadać.

Badania mikrobiologiczne 
mają  na  celu  zarówno określenie 
gatunku bakterii chorobotwórczych 
jak i podanie listy antybiotyków , na 
które wyhodowany w laboratorium 
szczep drobnoustroju jest wrażliwy 

na podstawie tzw. antybiogramu. 
Umożliwia to lekarzowi prowadzenie 
terapii celowanej (w oparciu o wynik 
badania bakteriologicznego można 
dobrać antybiotyk o wąskim spek-
trum działania) i uniknięcia zasto-
sowania w leczeniu antybiotyku, na 
który szczep bakteryjny powodujący 
chorobę jest oporny.

Termin „oporny” oznacza, że 
antybiotyk nie zabija lub nie hamuje 
namnażania się bakterii i leczenie 
jest wówczas nieskuteczne. Obecnie 
również od pacjentów ambulatoryj-
nych izolowane są tzw. „ bakterie 
wielooporne” wykazujące oporność 
na większość znanych obecnie anty-
biotyków. Jest to bardzo niepokojące 
zjawisko, ponieważ w ciągu ostatnich 
20 lat wprowadzono do zastosowania 
w leczeniu tylko 2 nowe grupy anty-
biotyków. Natomiast wynalezienie i 
wprowadzenie na rynek nowych pre-
paratów jest czasochłonne i wymaga 
dużych nakładów finansowych, zaś 
bakterie nabywają na nie stosunko-
wo szybko oporność. Łatwiej więc 
chronić antybiotyki przed utratą sku-
teczności wobec mikroorganizmów 
niż tworzyć nowe.

Dostęp  do  diagnostyki mi-
krobiologicznej dla pacjentów ambu-
latoryjnych jest coraz lepszy. Obecnie 
można wykonać badanie (ze zlece-
niem lekarza lub bez) w laboratorium 
mikrobiologicznym dostarczając ma-
teriał pobrany samodzielnie (mocz, 
kał), przez lekarza lub na miejscu w 
laboratorium zgodnie z obowiązują-
cymi zasadami.

Wartość diagnostyczna ba-
dania mikrobiologicznego zależy od 
jakości materiału przeznaczonego 
do badania. Błędy popełnione na 
etapie pobierania materiału zwykle 
uniemożliwiają określenie czynnika 
chorobotwórczego zakażenia, czego 
nie można już zrekompensować na-
wet najlepszej jakości diagnostyką 
laboratoryjną. Materiał do badania 
można pobierać teoretycznie z nie-
mal każdego miejsca organizmu. 
Najczęstsze lokalizacje, to: jama 
nosowo – gardłowa, zmiany skórne, 
ropnie, paznokcie, drogi rodne u ko-
biet, cewka moczowa, mocz, kał itp.. 
Materiał pobiera się przed leczeniem 
antybiotykiem lub kilka dni po zakoń-
czeniu terapii.

Drugim istotnym czynnikiem 
wpływającym na wynik diagnostyki 
mikrobiologicznej jest transport 
materiałów do pracowni mikrobiolo-
gicznej. Od jego organizacji oraz czasu 
zależy w dużym stopniu skuteczność 
procesu diagnostycznego w labora-
torium. Czas transportu powinien być 
możliwie jak najkrótszy (do 2 godzin), 
a materiały kliniczne powinny być 
transportowane w specjalnych podło-
żach transportowych, które utrzymają 
przy życiu drobnoustroje znajdujące 
się w próbce.

Materiał taki jak kał, mocz 

pacjent pobiera samodzielnie i trans-
portuje zgodnie z instrukcją udzieloną 
przez lekarza lub pracowników labo-
ratorium. Jest to bardzo ważne gdyż 
mocz na badanie ogólne nie spełnia 
wymogów próbki moczu badanej na 
obecność bakterii (posiew moczu).

Diagnostyka mikrobiologicz-
na wykorzystuje różne techniki ba-
dawcze. Tak zwany „złoty standard” 
stanowią metody hodowli bakterii i 
grzybów na podłożach zapewniają-
cych ich wzrost, izolację i określenie 
lekowrażliwości. W sytuacjach gdy 
mamy do czynienia z drobnoustrojami 
, których hodowla jest trudna i dłu-
goczasowa lub infekcja przebiegała 
ze skąpymi objawami klinicznymi, a 
skutki zakażenia są odległe w czasie 
(tak jak w przypadku boreliozy, tok-
soplazmozy, w wirusowym zapaleniu 
wątroby typu B i C czy w zakażeniu 
wirusem HIV) sięgamy po nowocze-
sne metody immunologiczne. Dzięki 
nim oceniamy humoralną odpowiedź 
organizmu człowieka w postaci pro-
dukcji przeciwciał (immunoglobulin) 
w klasach A, M, G, uaktywniającą się 
na skutek wniknięcia chorobotwór-

czego czynnika mikrobiologicznego. 
Możemy również zidentyfikować 
drobnoustroje wykorzystując moż-
liwość wykrycia związanych z nimi 
antygenów. Metody te doskonale 
nadają się taż do oceny efektów 
przeprowadzonego leczenia. Najczę-
ściej stosujemy je do diagnostyki np. 
Chlamydia trachomatis w wymazach 
z cewki moczowej u mężczyzn lub z 
szyjki macicy u kobiet, cyst lamblii w 
kale (metoda immunofluorescencji 
bezpośredniej) czy wykrywania an-
tygenów Helicobacter pylorii w kale 
(metoda immunoenzymatyczna).

W diagnostyce mikrobiologicz-
nej stosowane są również metody 
oparte na analizie materiału gene-
tycznego drobnoustrojów. Obecnie 
uważane są one za najczulsze metody 
badawcze, coraz częściej stosowane 
w rutynowej diagnostyce bakterii, 
grzybów, wirusów w nowoczesnych 
laboratoriach mikrobiologicznych. 

ABC diagnostyki mikrobiologicznej

Dr hab. n. med. Katarzyna Leszczyńska  
Zakład Diagnostyki  Laboratoryjnej  
i Mikrobiologicznej www.diabakter.pl     
tel. 85 679 51 95
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GMINA BIELSK PODLASKI

Na trasie Bielsk Pod-
laski-Siemiatycze położona 
jest piękna wieś Knorydy, 
w której co trzeci miesz-
kaniec jest carem, jako że 
co trzecie nazwisko brzmi 
Car. W tej malowniczej wsi 
w dniu 14.09.2014 r. odbyły 
się Gminne Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze gminy Bielsk 
Podlaski. W tejże Gminie, 
jednej z nielicznych, zawody 
takie odbywają się co roku i 
są wielkim, doniosłym wy-
darzeniem nie tylko dla braci 
strażackiej, ale także dla całej 
społeczności Gminy i pobli-
skiego miasta Bielsk Pod-
laski. Zresztą miasto Bielsk 
Podlaski często wspiera fi-
nansowo działalność Ochot-
niczych Straży Pożarnych, 
między innymi sponsorując 
organizację zawodów.

Już o godzinie dzie-
wiątej na pięknie zagospo-
darowany i przygotowany pod 
zawody plac za świetlicą wiej-
ską zaczęły się zjeżdżać ekipy 
jednostek OSP zgłoszonych 
do uczestnictwa w zawodach. 
10 jednostek OSP w gminie 
Bielsk Podlaski dysponuje 
samochodami strażackimi.

Punktualnie o godzinie 
10.00 Komendant Gminny 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W KNORYDACH
Polskiej w Bielsku Podla-
skim Walenty Gałuszewski 
zarządził zbiórkę wszystkich 
strażaków biorących udział 
w zawodach i złożył meldu-
nek o gotowości do odbycia 
zawodów Komendantowi 
Powiatowemu Państwowej 
Straży Pożarnej w Bielsku 
Podlaskim st. brygadierowi 
Janowi Bartoszukowi.

Po złożeniu i odebra-
niu meldunku głos zabrała 
Wójt Gminy Bielsk Podlaski 
Raisa Rajecka. Króciutko 
zapoznała zebranych z ideą 
zawodów, ich celowością 
corocznej organizacji, zło-
żyła życzenia osiągnięcia 
jak najlepszych wyników. 
Powitała liczne grono przy-
byłych na imprezę dostojnych 
gości, wszystkich straża-
ków i licznie zgromadzoną 
publiczność, podziękowała   
strażakom OSP Knorydy za 
pomoc w organizacji zawo-
dów. Słowa podziękowania 
skierowała do sponsorów i 
pracowników urzędu

Następnie głos za-
brał Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
doceniając wielkie zaangażo-
wanie strażaków ochotników 
w ratowanie życia i mienia 
ludzkiego. Życzył wszystkim 
sportowej rywalizacji i jak 

najlepszych wyników.
Po otwarciu nastąpi-

ła sportowa rywalizacja na 
bardzo dobrze przygotowanej 
murawie. W zawodach wzięło 
udział 12 ekip dorosłych i 3 
drużyny młodzieżowe. Każda 
ze startujących drużyn miała 
do pokonania  dwie konku-
rencje tj. bieg sztafetowy z 
przeszkodami i część bojową 
polegającą na rozwinięciu 
linii gaśniczej od basenu z 
wodą przez motopompę, 
odcinki węży strażackich, 
rozdzielacze węży, prądow-
nice przez które wytryskająca 
woda przewracała chorą-
giewki przedstawiające cel 
linii ogniowej. Większość 
startujących drużyn zapre-
zentowała bardzo wysoki po-
ziom, a osiągnięte rezultaty 
niewiele odbiegały od czasów 
osiąganych przez zwycięskie 
drużyny w zawodach woje-
wódzkich.

A oto kolejność za-
jętych miejsc w gminnych 
zawodach sportowo-pożar-
niczych:

Drużyny seniorów
 
1. Parcewo 
2. Piliki 
3. Hołody 
4. Augustowo 
5. Knorydy 

6. Mokre 
7. Pasynki 
7    Łubin Kościelny
8. Ploski 
9. Orzechowicze 
 
Młodzieżowe Drużyny 

Pożarnicze
 
1.   Knorydy
2. Parcewo 
3. Piliki 
 
Po zakończeniu części 

sportowej na scenie odbyła 
się bogata część artystyczna, 
w trakcie której wystąpiły 
zespoły :

-  zespół strażacki 
„Łuna” z Parcewa,  zespól 
strażacki „ Zgodne Maki” z 
Rajska,  młodzieżowy zespół 
folklorystyczny „Ranok” z 
Bielska Podlaskiego,  zespół 
pieśni i tańca „Klekociaki” w 
Boćkach,   zespół folklory-
styczny „Rodyna” z Dubiażyna

Na zakończenie odbyła 
się część oficjalna podsu-
mowująca zawody. Komisja 
sędziowska pod przewodnic-
twem młodszego brygadiera 
Marcina Sawickiego ogłosiła 
wyniki zmagań. Wszystkim 
startującym ekipom wręczo-
ne zostały puchary i dyplomy.

Jak co roku na impre-
zie strażackiej wydawany 

był wszystkim uczestnikom 
tj. strażakom, widzom, za-
proszonym gościom bardzo 
smaczny bigos. Tradycyjne 
świętu strażaka dopisywała 
piękna, słoneczna jeszcze 
letnia aura. Ciekawostka: Na 
przestrzeni ostatnich 20 lat, 
tylko raz w 2008 r.- (zawody 
odbyły się w Pasynkach) nie-
bo było zachmurzone i padała 
niewielka mżawka.

W dniu 14 września 
br. warto było wybrać się do 
Knoryd  na święto strażaków, 
by obejrzeć licznie zgroma-
dzone samochody strażackie, 
sprzęt przeciwpożarowy, 
pięknie ubranych strażaków 
i ich ambitne sportowe za-
angażowanie o jak najlepsze 
miejsca w zawodach. Obej-
rzeć przepiękną scenerię, 
gdzie odbywały się zawo-
dy. Przy okazji skosztować 
smacznego bigosu strażac-
kiego i wreszcie usłyszeć 
piękną regionalną muzykę 
w wykonaniu lokalnych ze-
społów.

Do zobaczenia za rok
Jerzy Iwańczuk

W Bielsku rośnie nowe 
pkolenie strażaków
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GMINA NAREWKA

20  września  br.  w  świetlicy  
środowiskowej  w  Narewce Zarząd  
Rejonowy  Polskiego  Związku  Eme-
rytów  i  Rencistów   zorganizował    
wieczorek  towarzyski  p.h.  „Spo-
tkajmy  się  na  pożegnanie  lata”. W  
wieczorowym   spotkaniu  uczestni-
czył  Mikołaj  Pawilcz,  wójt   gmi-
ny  Narewka,  radny gminny  Jan  
Drewnowski  z  Mikłaszewa  i  sołtys  
Lewkowa  Nowego  Jan  Ciełuszecki. 

Z  ciekawą  pogadanką  o  tym,  
jak  należy  troszczyć  się  o  swoje  
zdrowie i  jak  prawidłowo  się  odży-
wiać  wystąpiła   pielęgniarka  Olim-
pia  Pawilcz  z  Gminnego  Ośrodka  
Zdrowia  w  Narewce.  Następnie  był  
poczęstunek. W  międzyczasie  ko-
smetyczka   pani  Bożena   z  Hajnówki   
udzielała  porad  na  temat  pielęgnacji  
skóry  rąk,  o  plastrach  leczniczych  i  
były  pokazy  praktyczne. 

Program   imprezy  był  boga-

 Emerycki  wieczorek 
na  pożegnanie  lata

ty.   Była  również   część  poetycka.  
Swoje  wiersze  czytali  Mikołaj  Woro-
niecki  z  Olchówki  i  Jan  Ciełuszecki  
z  Lewkowa  Nowego  (członkowie  
Białoruskiego  Stowarzyszenia  Li-
terackiego  „Białowieża” w  Białym-
stoku).  Pan  Woroniecki  zaśpiewał  
też  piosenkę  na  słowa   jednego  ze  
swoich   pięknych  wierszy. 

Były  konkursy,  rozwiązywanie  
zespołowe  krzyżówek  i  loteria  fan-
towa  (a  w  niej  każdy  los  wygrywał).  
Uczestnicy  wieczorku  snuli  wspo-
mnienia,  jak  im  upłynęło  tegoroczne  
lato   i  śpiewali  swoje  ulubione  pięk-
ne   piosenki.  Były  też   tańce  przy  
muzyce  z  płyt.  Wieczorek  upłynął  
w  serdecznej  i  miłej  atmosferze.  

Warto  dodać,  że   18  paździer-
nika  br.  w  Narewce   będzie   już  tra-
dycyjnie  obchodzony  Dzień  Seniora.                                               

                                      (jot)

Siemianówka  położona nad Zalewem Siemianówka jest dużą wsią, 
której początki sięgają 1634 roku. To tutaj 9 sierpnia 2014 roku spotkaliśmy 
się przy okazji czwartej w tym roku edycji festynu „I tam żywuć ludzi”. Pięk-
na pogoda zgromadziła mnóstwo ludzi, którzy od początku trwania festynu 
świetnie bawili się przy dźwiękach zespołów RETRO BEATS (Hajnówka), 
CHUTAR (Gródek), HAY (Białystok), ART. PRONAR (Narew) oraz CIERNICA 
z Białorusi. Nie mogło zabraknąć również kramiku muzealnego z literaturą 
białoruską oraz rękodziełem. Imprezę poprowadziły Mariola German i Paulina 
Pawluczuk-Kośko.

Organizatorem festynu było Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w 
Hajnówce

PARTNER: Urząd Gminy w Narewce / Gminny Ośrodek Kultury w Narew-
ce                                    Tekst: Anna Wawreszuk, Fot. Agnieszka Tichoniuk

Siemianówka

- I TAM ŻYWUĆ LUDZI

Zapraszamy na 
Warsztaty pieśni lirniczych oraz gry na lirze korbowej

Wa r s z t a t y  o d b ę d ą  s i ę  w  d n i a c h  1 7 - 1 9  p a ź d z i e r n i -
ka 2014 w skansenie w Koźlikach n/Narwią. To już 6. koźlickie 
spotkanie z lirą korbową, które poprowadzi Serhij Petryczenko. 
Krótki film z pierwszych warsztatów lirniczych w Koźlikach: https://www.
youtube.com/watch?v=o_knCns6tdI 

Na program warsztatów złożą się pieśni z repertuaru Iwana Własiuka 
– jednego z ostatnich lirników Polesia (zm. 1991 r.) oraz polskie pieśni lirnicze. 
Osobny czas zostanie poświęcony na praktyczną naukę gry na lirze korbowej. 
Materiał warsztatów będzie dostosowany do zapotrzebowania i zainte-
resowań uczestników. 

Mile widziane własne instrumenty !!!  Początek zajęć: 17 paź-
dziernika (piątek) o godz. 18.00 Koszt uczestnictwa w warsztatach: 170 
zł/os. Koszt noclegu w skansenie: 12 zł/os.Liczba miejsc ograniczona. 
Informacje i zapisy: stow.dziedzictwopodlasia@gmail.com

Zapraszamy również 19 października (niedziela) o godz. 14.00 do 
Skansenu na mini prezentację pieśni z towarzyszeniem liry. 

Serhij Petryczenko – pochodzi z Kijowa, gdzie przez 14 lat śpiewał w 
chórach, m. in. Państwowym Męskim Chórze Ukrainy. W latach 1988 - 91 
aktor kijowskiego Teatru Studio „Wydybaj” i uczestnik polsko - ukraińskich 
wypraw etnomuzykologicznych na Huculszczyznę, Pokucie i Bukowinę. 
Od 1992 aktor Teatru Węgajty i śpiewak Scholi Teatru Węgajty. Śpiewa w 
chórze parafii prawosławnej w Olsztynie i w Chórze Belcanto. 

Od 2001 roku prowadzi w ramach Scholi program autorski „Kanty i 
psalmy” poświęcony polsko – ukraińskim związkom kulturowym XVII w. 
Zajmuje się ukraińską tradycją lirniczą.

https://soundcloud.com/serhij-petryczenko/adam-i-jewa 
Warsztaty są organizowane przez Stowarzyszenie Dziedzictwo Pod-

lasia we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Skansenu w Koźlikach.



na dystansie 1000 m. Łukasz Predko 
- uczeń Gimnazjum w Narwi, który 
zdobył srebrny medal i wynikiem 
2:48:98 poprawił swój rekord życio-
wy, na tym dystansie. Dobrze spisały 
się tez jego koleżanki klubowe Natalia 
Tarasiuk- uczennica Gimnazjum z 
DNJB w Hajnówce, która na dystansie 
1000 m zajęła 5 miejsce. Tuż za nią 
linię mety na 6 pozycji minęła, Diana 
Kapriuk - uczennica Gimnazjum nr 2 
w Hajnówce. Natalia Wiertel - uczen-
nica Gimnazjum nr 2 w Hajnówce, na 
dystansie 600 m zajęła 16 miejsce. 
Być może wynik i miejsce zdobyte 
przez Łukasza Predko umożliwi mu 
start na Mistrzostwach Polski Mło-
dzików, które odbędą się w dniach 
27 i 28 -09-2014 r. w Zielonej Górze.

Roman Sacharczuk

SPORT

Biegacze Klubu Sportowego 
Puszcza Parkiet Hajnówka w piątek 
12-09-2014 r udali się na Międzywo-
jewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
w Lekkiej Atletyce., które odbyły 
się następnego dnia w Zamościu. 
Zmaganiom młodych lekkoatletów 
towarzyszyła piękna słoneczna po-

goda i być może miała ona wpływ 
na wyniki uzyskane przez naszych 
lekkoatletów. Doskonale spisał się 

Łukasz Predko wicemistrzem 
makroregionu lubelsko-podlaskiego

W sobotę 27 września już 
po raz czwarty odbył się turniej o 
„Puchar Prezesa OSP w Białowieży 
w piłce nożnej pięcioosobowej dla 
jednostek Państwowej i Ochotniczej 
Straży Pożarnej”.

Tegoroczne zawody zgroma-
dziły rekordową liczbę drużyn. Wy-
stąpiło 10 zespołów, czyli prawie 100 
strażaków, z całego województwa 
podlaskiego. Zespoły podzielone na 
dwie grupy. Ostatecznie w grupie „A” 
najlepsza okazała się drużyna OSP 
Mielnik, a grupie „B” OSP Kolnica. 
Półfinały przyniosły wiele emocji. 
Zwycięsko wyszły z nich zespoły z 
Malinnik i Mielnika, które awansowały 
do finałów.

W spotkaniu o 1 miejsce po 
raz kolejny niezwyciężeni okazali się 
zawodnicy z Mielnika. Natomiast w 
meczu o 3 miejsce zwyciężyła re-
welacja tegorocznego turnieju, czyli 
OSP Kolnica.

Bardzo się cieszymy, że nasza 
impreza ma tak dużą popularność – 
mówi wójt Gminy Białowieża, Albert 
Litwinowicz. – Świadczy to o tym, że 
zawody są dobrze zorganizowane. 
Mam nadzieję, że również w następ-

Mielnik najlepszy
nym roku turniej się odbędzie.

Turniej zrealizowano dzięki 
wsparciu finansowemu Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Podla-
skiego w Białymstoku.

Ostateczna kolejność:
1. OSP Mielnik.
2. OSP Malinniki.
3. OSP Kolnica.
4. OSP Wysokie Mazowieckie.
5. KPPSP Hajnówka.
6. OSP Białowieża.
7. OSP Hołody.
8. OSP Siemianówka.
9. OSP Perlejewo.
10. OSP Czarna Wieść Kościel-

na.
Najlepszy strzelec: Tomasz 

Iwaniuk (OSP Mielnik)6 bramek. 
N a j l e p s z y  b r a m k a r z :  R a d o -
s ł a w  Wo w k  ( O S P  K o l n i c a ) . 
Najlepszy zawodnik: Piotr Ostaszew-
ski (OSP Malinniki).

Skład OSP Białowieża:
Piotr Orzechowski (kapitan), 

Mateusz Gutowski, Ernest Wołoso-
wicz, Michał Wołkowycki, Andrzej 
Gabiec, Wojciech Linke, Tomasz 
Szymanowski, Karol Wojciechowski, 
Tomasz Szpakowicz.

Mateusz Gutowski

13 wrzenia br. w naszym mieście 
gościliśmy wspaniałą osobę, mistrzynię 
świata w skoku wzwyż, Kamilę Lićwin-
ko.  Spotkanie odbyło się w ramach 
projektu „Aktywnie na sportowo w 
Euroregionie Puszcza Białowieska“

Absolwentka Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego w Białymstoku, 
reprezentantka Polski, wielokrotna 
medalistka mistrzostw Polski, mistrzy-
ni świata i Uniwersjady. Tak w wielkim 
skrócie można opisać jej osiągnięcia. 

Na spotkaniu, które odbyło się 
w auli Zespołu Szkół z DNJB pojawiła 
się z mężem, będącym jednocześnie 
jej trenerem. Rozmowa rozpoczęła 
się od wyświetlenia krótkiego filmu 
z największych imprez i przypomnienia 
tego najważniejszego w jej karierze 
skoku na wysokość 2.00m, rekordu 
świata, który zdobyła na tegorocznych 
zwodach w Sopocie. W rozmowie brała 
udział rownież publiczność, a najcie-
kawsze pytania nagradzone zostały 
piłkami podpisanymi przez mistrzynię. 

SPOTKANIE Z MISTRZYNIĄ SPORTU
To wielkia przyjemność nie tylko dla 
miłośników sportu spotkać się i poroz-
mawiać z wielokrotną medalistką. Pod-
czas spotkania rozmawiano nie tylko o 
sporcie. Dowiedzieliśmy się jak wygląda 
codzienne życie mistrzyni, czym się in-
teresuje poza sportem, jakie ma plany 
po zakończeniu kariery. Sportowcy spo-
ro uwagi poświęcają właściwej diecie 
oraz wpływowi zdrowego stylu życia na 
wyniki sportowe. Tego dotyczyło jedno 
z pytań kierowanych do Kamili. 

Takie spotkania to nie tylko 
promocja lekkiej atletyki, to również 
zachęcanie dzieci i młodzieży do upra-
wiania każdej dyscypliny sportowej. To 
pierwsza tego typu edycja spotkań z 
mistrzem organizowana przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Kolejna  zapowiada 
się równie ciekawie. Zatem do zoba-
czenia za rok.

Relację ze spotkania można było 
obejrzeć na kanale TV Podlasie.  

 
Anna Kondraciuk
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