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    Miejscowość Klejniki ( dawniej również nosząca nazwę Kleniki )  a obecnie 

wchodząca w skład Gminy Czyże, powiat hajnowski, województwo podlaskie, zało-
żona została w połowie XVI wieku przez chłopów królewskich, podlegających star-

starostwu bielskiemu. 
Dawna nazwa tej 
miejscowości to też 
Zygmuntowo – od 

króla Zygmunta Au-
gusta. Klejniki poło-

żone są przy znaczą-
cym, starym trakcie 
królewskim z Podla-

sia na Litwę. Znajduje 
się tu prawosławna 
cerkiew cmentarna 

p.w. Przemienienia 
Pańskiego z lat 1865-
70, kaplica prawo-

sławna p.w. Św. Mi-
kołaja Cudotwórcy z 
1870 r. i cerkiew p.w. 

W niebows tąpi eni a 
Pańskiego wybudo-
wana w latach 1974-

1988 z kamiennym 
ogrodzeniem z końca XIX wieku oraz kapliczka słupowa z lat 20 XX wieku. W  tej 
miejscowości  znaj-

duje się również Izba 
Regionalna ( w  bu-
dynku Szkoły Filial-

nej ), z ciekawym 
wnętrzem chaty pod-
laskiej wraz z jej tra-

dycyjnym wyposaże-
niem, bogatym archi-
wum zdjęciowym, 

dawnymi ubiorami, 
przedmiotami co-
dziennego użytku, 

krosnami  i narzę-
dziami rolniczymi. 
Mieszkańcy Klejnik 

od wielu, wielu lat 
wyróżniają się wśród 

Pierwsza strażnica OSP w Klejnikach 

„… Każdy więc, choć na skromnym swym posterunku obywatelskim 

niech pamięta, że jest włodarzem Ojcowizny swojej, że jeśli pracę        

poświęca otoczeniu, to lepsze jutro dla przyszłych pokoleń zapewnia…”  

                                            ( Bolesław Chomicz )    

Pierwszy samochód bojowy OSP w Klejnikach 
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miejscowej społeczności 

swoją aktywnością, moż-
na powiedzieć iż jest to 
miejscowość ludzi odda-

nych swojej „małej ojczyź-
nie” i spuściźnie kulturo-
wej swoich przodków. 

 
      Historia powstania  
ochotniczej straży pożar-

nej w Klejnikach  wiąże 
się z  1939 rokiem - tuż 
przed wybuchem II wojny 

światowej. Inicjatorami jej 
powstania wiosną 10 
kwietnia   tego roku byli: 

Ananij Gawryluk, Aleksy 
Gawryluk i Teodor 
Wawrzeniuk. Natomiast 

pierwszym sprzętem gaśniczym tej jednostki była pompa ręczna przekazana jako 
darowizna z Koła Łowieckiego w Hajnówce. Sprzęt ten nadzorował Paweł Gryc i by-
ła ona przechowywana na jego posesji. Natomiast kronika OSP w Klejnikach odno-

towuje pierwszy wpis o działalności miejscowej jednostki strażaków -ochotników na 
rok 1951. Według kroniki  jej założycielami byli: 
Szeszko Jakim, Wakulewski Bazyli, Mikulski Hen-

ryk, Wakulewski Piotr, Topolewski Aleksy, Szysz-
ko Ananij,. 
     Warto wspomnieć, że do wybuchu II wojny 

światowej jednostka klejnickich strażaków-
ochotników liczyła 7 osób. Ale już ci strażacy brali 
udział w kilku akcjach gaśniczych na terenie wsi 

Klejniki i Gorodczyno. 
     Natomiast znaczne uaktywnienie działalności 

OSP w Klejnikach rozpoczyna 
się po zakończeniu  działań wo-... oraz honorowano  i  wyróżniano  

Członków OSP w Klejnikach niejednokrotnie doceniano... 
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jennych. Wówczas to jednostka ta powiększyła się o kolejnych 8 członków. Trochę  

niewystarczające było wyposażenie w stosunku do potrzeb. Do roku 1951 jednostka 
posiadała motopompę, 8 cheł-
mów, 120 mb węży gaśni-

czych, 4 bosaki. Ze względu 
na drewniany charakter zabu-
dowy, łatwopalne pokrycie da-

chowe ( słomiane strzechy ), 
brak instalacji odgromowej i 
zalesienie młodym drzewosta-

nem  -  teren był znacznie za-
grożony pożarowo.  
      I wreszcie rok 1975 -   jed-

nostka otrzymała z Komendy 
Powiatowej PSP w Hajnówce 
samochód bojowy STAR - 21, 

a ochotnicy wybudowali po-
mieszczenie garażowe. Kie-
rowcą tego samochodu był 

druh Włodzimierz Baczyński, 
Prezesem OSP w Klejnikach 
został Bazyl Łapiński a Na-

czelnikiem Mikołaj Osipiuk. 
      Jednak cała historia funkcjonowania OSP w Klejnikach wiąże się z oddaniem do 
użytku w 1977 roku remizy i jednocześnie  wiejskiego klubu kultury. Dwa pomiesz-

czenia na samochody, pomieszczenie warsztatowe, sala widowiskowa to właśnie to, 
co zostało wybudowane w  połowie z funduszy miejscowej społeczności, a w poło-
wie z dotacji PZU. Oraz rok 2008 - i włączenie jednostki OSP w Klejnikach  do Kra-

j o w e g o 
S y s t e m u 
R a t o w n i -

c z o -
Gaśnicze-
go.  

    Obecnie 
j edn os t k a 
liczy  34 

c z yn n yc h 
członków, w 
większości 

w młodym 
wieku. To 
właśnie do-

brze się 
dzieje, że 
młode po-

kolenie  z 
pokoleniem 
weteranów 

ma wspólny 
język w roz-
wiązywaniu 

Uroczystości związane z jubileuszem OSP w Klej-
nikach  i odsłonięciem pomnika ku czci poległych   

żołnierzy  armii radzieckiej ( 1989 r. ) 

Połączone jednostki OSP w Klejnikach i Czyżach tuż przed            
wręczeniem  odznaczeń i wyróżnień ( Klejniki, 2009. 08.08 ) 
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przede wszystkim spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej, jak również i cało-

ści spraw dotyczących społeczności lokalnej.  
      Są zadania wykonane i w zasadzie skończone, jakby chociażby wspomniana już 

budowa remi-

zo-świetlicy i 
jej kompletna 
modernizacja 

w latach 2007
-2008,  do-
sprzętowienie  

i domunduro-
wanie jed-
nostki OSP w 

K l e j n i k ac h ,  
oraz te zada-
nia, które zo-

stały zrealizo-
wane dzięki 
i n i c j a t y w i e 

k l e j n i c k i c h 
strażaków - 
zwodociągo-

wanie miej-
scowości, bu-

dowa chodników, itp. Ważne jest 
natomiast, iż społeczność strażac-
ka  nie działa w oderwaniu od ludzi 

nie zrzeszonych. Jeżeli są wspólne 
problemy - mówią członkowie OSP 
w Klejnikach- to zawsze  potrafimy 

rozwiązać je wspólnym frontem. 
Nie da się również ukryć, że to wła-
śnie członkowie OSP w Klejnikach 

są widoczni od wielu lat, jako ak-
tywni działacze w organach samo-
rządowych różnych szczebli.  Od 

wielu lat  byli oni i nadal pozostają 
przede wszystkim społecznikami, 
oddani działalności na rzecz ochro-

ny przeciwpożarowej i bezpieczeń-
stwa lokalnej społeczności . 
      Ochotnicza działalność ma  

również wymierne efekty, a jednym 
z nich jest świadomość, iż strażacy 
służą ludziom w potrzebie  broniąc 

ich zdrowia, mienia a niejednokrot-
nie i życia.                                                                                
 

Prezent Jednostce OSP w Klejnikach od Prezesa Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP w Hajnówce  -  dh Jerzego Wasilu-

… i podziękowania od Dyrektora Biura Od-
działu Wojewódzkiego ZOSP RP                    w 

Białymstoku dh Lucyny Golonko 
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Jubileusz  70 – lecia  Jednostki  OSP  w  Klejnikach.  
 

8 sierpnia 2009 
roku w Klejni-

kach odbyły się 
obchody Jubile-
uszu 70 –lecia 

Jednostki OSP w 
K l e j n i k a c h . 
Część oficjalna 

wraz z przemar-
szem Orkiestry 
Dętej odbyła się 

przy remizie stra-
żackiej. Tego 
dnia zostały wrę-

czone medale i 
o d z n a c z e n i a 
członkom OSP 

Klejniki oraz OSP 
Czyże, które wrę-
czył miedzy nn-

nymi. Komen-
dant Powiatowej 

Straży Pożarnej w Hajnówce Jarosław Trochimczyk, Jerzy Pietroczuk Zastępca Ko-

mendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce, Lucyna Golonko Dyrektor Biura 
Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz Wójt Gminy Czyże i jednocześnie 
Prezes Oddziału Za-

rządu ZOSP RP Je-
rzy Wasiluk. 

Dalsza część 

imprezy odbyła się 
na placu szkolnym, 
w którym wzięli 

udział strażacy Po-
wiatowej Straży Po-
żarnej w Hajnówce z 

pokazem cięcia wra-
ku samochodu. Kon-
cert dała również 

Orkiestra dęta z Haj-
nówki pod batutą 
Józefa Korkusa. 

Imprezę za-
kończyła zabawa 
taneczna, którą po-

prowadził „Art-
Pronar” z Narwi.  

 

Orkiestra dęta z Hajnówki  pod batutą Józefa Korkusa 

Przemarsz strażaków na plac szkolny 
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Zespół „Kuranty” z Bielska Podlaskiego 

Zespół „Wrzosy” z Wilanowa (Gmina Mielnik ) 

Zespół „Czyżowianie” z Czyż 

Pokazy strażackie jednostki PSP w Hajnówce 

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Mieczysław 
Baszko - członek Zarządu Województwa Podlaskiego 

Część żeńska Strażackiej Orkiestry Dętej                 
z Hajnówki 
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