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Czytaj str. 5

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Bielsku Podlaskim

Zdrowia, pomyślności, szczęśliwych powrotów z akcji
22 maja 2017 r. na placu przy Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim miała miejsce 

uroczystość związana z Powiatowymi Obchodami Dnia Strażaka połączona z jubileuszem 25-le-
cia powstania Państwowej Straży Pożarnej. Z tej okazji uroczyście wniesiono flagę narodową, 
odśpiewano hymn państwowy. W obchodach uczestniczył st. bryg. Jarosław Wendt – Podlaski 
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Apel był okazją do podziękowań i życzeń 
dla wszystkich strażaków za ich ciężką i ofiarną służbę, wręczenia awansów na wyższe stopnie 
zawodowe. odznaczeń, nagród i wyróżnień.

W uroczystościach uczestni-
czyli: Tadeusz Romańczuk, Sena-
tor RP, st. bryg. Jarosław Wendt, 
Podlaski Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej, samo-
rządowcy z terenu województwa, 
powiatu i gmin, strażacy ochotnicy 
i poczty sztandarowe OSP z terenu 
powiatu, przedstawiciele instytucji 
i przedsiębiorstw współpracujący 
ze PSP, strażacy sympatycy pożar-
nictwa oraz mieszkańcy miasta. 

Powitane, przemówienia
Zaproszonych gości, księży 

gospodarzy miasta, księży: dziekana 
Kazimierza Siekierko, księży kapela-
nów: kpt. Woj. Strażaków Wojciecha 
Ejsmonda, kapelanów powiatowych 
ks. Andrzeja Kiersnowskiego, ks. 

Mirosława Świderskiego, strażaków, 
poczty sztandarowe, mieszkańców 
miasta i gości powitał   st. bryg. 
Waldemar Kudrewicz, komendant 
Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Bielsku Podlaskim. 

W swoim przemówieniu ko-
mendant podziękował strażakom 
PSP, strażakom OSP, władzom 
samorządowym oraz tym, którzy 
wspierają tutejszą Komendę działa-
jąc na rzecz ochrony przeciwpoża-
rowej. Wspomniał o interwencjach 
przy zagrożeniach drogowych, 
medycznych, chemicznych, o stałym 
dostosowaniu się do potrzeb zmie-
niającej się rzeczywistości. Straża-
kom życzył ofiarności, powodzenia 
w życiu prywatnym, wyraził uznanie 

dla strażaków ochotników, którzy 
wspierają działania bielskiej PSP.

Do zebranych z przesłaniem 
zwrócił się st. bryg. Jarosław Wendt, 
Podlaski Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej. 
Wendt mówił o zmienionych 
zasadach dystrybucji środków, 
roli Komendanta Gł. PSP, ustawie 
modernizacyjnej obowiązującej 
od 1 I. 17 r. służbach podległych 
ministerstwu, w tym jednostkach 
straży pożarnej, o kwocie zagwa-
rantowanej w ramach 4 letniego 
limitu - ponad 9 mld., w tym na PSP 
2 miliony zł. Wspomniał o podwyż-
kach płac 253 zł  średnio na etat. 
Podziękował druhnom i druhom 

Cd. str. 3

22 maja plac przed siemiatyckim 
starostwem zapełnił się strażakami. 
Nie zgromadził ich tutaj pożar czy 
ćwiczenia próbne lecz powiatowe 
obchody Dnia Strażaka. Połaczone 
one zostały z jubileuszem 25- lecia 
powołania Państwowej Straży Pożarnej.

W obchodach uczęstniczyli 
zarówno strażacy zawodowi jak 
też druhowie z Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu powiatu. Przybył 
na nie też Komendant Wojewódzki 
PSP st. brygadier Jarosław Wend,  
Starosta siemiatycki Jan Zalewski, 
burmistrzowie miast i wójtowie gmin 
z terenu powiatu.  

Z okazji jubileuszu Starosta Jan 

Święto siemiatyckich strażaków
Zalewski i Wicestarosta Marek Bobel 
przekazali na ręce st. bryg. Jerzego 
Sitarskiego Komendanta siemiatyckich 
strażaków pamiątkowy grawerton 
i podziękowania za ofiarna służbę.  
A jak jest to niebezpieczna służba 
pokazała niedawna śmierć dwóch 
białostockich strażaków.

Wyróżniający się strażacy, 
a także osoby wspierające ochronę 
przeciwpożarową  zostały uhonoro-
wane, odznaczeniami państwowymi, 
awansami I innymi wyróżnieniami.

Oprawę muzyczną imprezy 
zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Siemiatyczach.

Wiesław Sokołowski
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GMINA WYSZKI

Dnia 14 maja 2017 r. społecz-
ność Gminy Wyszki licznie wzięła 
udział w IX Gminnym Dniu Papieskim. 
Organizatorem tego środowiskowego, 
majowego spotkania był Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II przy współpracy 
z   Urzędem Gminy oraz Gminnym 
Centrum Biblioteczno- Kulturalnym. 
Dzięki licznym sponsorom przy-
gotowano wiele atrakcji dzieciom 
i młodzieży, zapewniono także suto 
zastawiony piknikowy stół.

Uroczyste wspomnienie 
i uczczenie pamięci Wielkiego Polaka 
i Papieża rozpoczęło się Mszą świętą 
w kościele parafialnym w Wyszkach 
celebrowaną przez  proboszcza ks. 
dr. Andrzeja Ulaczyka.  

Po mszy świętej wszyscy zebra-
ni wysłuchali występu artystycznego 
,,Święty Jan Paweł II – Mistrz War-
tości”, który przygotowali uczniowie 
i nauczyciele ZS w Wyszkach. Młodzi 
artyści w doniosłych, pełnych emocji 
słowach, wyrazili mądrość nauk 
naszego Patrona na temat najważ-
niejszych wartości, które towarzyszyły 
nieustannie Wielkiemu Papieżowi 

Święty Jan Paweł II – Mistrz Wartości

i powinny także nam   wszystkim 
stać się busolą życia. Recytatorzy 
przytoczyli najpiękniejsze cytaty z  
wypowiedzi Jana Pawła II o miłości, 
wierze, młodości, ojczyźnie, cierpie-
niu i śmierci. Niezwykłej, głębokiej 
atmosfery i patosu nadały utwory 
muzyczne w  wykonaniu szkolnej 
grupy wokalnej.

Po wielkiej duchowej uczcie 
zebrani udali się przed szkołę, gdzie 
złożono kwiaty i zapalono znicze 
u stóp Jana Pawła II, który od 25 lat 
patronuje i błogosławi wyszkowskiej 
młodzieży.

Po zakończeniu części oficjal-
nej, na boisku szkolnym, odbył się 
bieg papieski w różnych grupach 
wiekowych. Maluchy i przedszkolaki 
świetnie spędzali czas na wielkich, 
dmuchanych zjeżdżalniach, trampo-
linach,   w salonie makijażu,   przy 
,,odpustowych straganach”. Wszyscy 
mogli także skorzystać z poczęstunku 
pod chmurką, czyli z grillowanej 
kiełbaski i łyka życiodajnej wody.

W biegach, które stanowiły 
główną atrakcję święta i tradycyjnie 

budzą wielkie emocje wystartowało 
ok. 170 uczestników ze szkół w Top-
czewie, Strabli i Wyszkach. Zawody 
przeprowadzono w 12 kategoriach 
wiekowych.  Najmłodsi mieli do 
przebiegnięcia ok. 90m. zaś bardziej 
doświadczeni zawodnicy musieli po-
konać dystans ok. 800m. Wspaniała 
pogoda oraz znakomita atmosfera 
zawodów zachęcała do biegania. 
Uczestnicy zmagań, którzy uplasowali 
się na pierwszych trzech miejscach 
zostali nagrodzeni statuetkami zaś 
wszystkich startujących uhonoro-
wano pamiątkowymi medalami. Na 
zakończenie, każdy z zawodników 
mógł wziąć udział w losowaniu 
dodatkowych nagród, które zostały 
wręczone przez zaproszonych gości. 

W poszcególnych kategoriach 
zwyciężyli
Dziewczęta klasa ,,0” i młodsi -  Anna 
Puchalska SP Topczewo
Chłopcy klasa ,,0” i młodsi -  Wiktor 
Walicki SP Wyszki
Dziewczęta klasa I-II -  Karolina 
Dziemian SP Topczewo
Chłopcy klasa I-II -  Adrian Falkowski 
SP Wyszki 
Dziewczeta klasy III – IV -  Aleksandra 

Wyszkowska SP Wyszki
Chłopcy klasa III-IV -  Wojciech Łuczaj 
SP Topczewo
Dziewczęta klasa V-VI -  Klaudia 
Boguszewska SP Topczewo

Chłopcy klasa III-IV -  Sebastian 
Ostrowski SP Topczewo
Dziewczęta Gimnazjum -  Natalia 
Trzeszczkowska kl. Ia
Chłopcy Gimnazjum -  Karol Mar-
czuk kl. III
Kobiety ‘’Open” -  Natalia Trzeszcz-
kowska
Mężczyźni ‘’Open” -  Kamil Kowalczyk

Wspólne świętowanie jest cenną 
tradycją naszej gminnej społeczności. 
Takie spotkanie wielu środowisk i po-
koleń pozwala na większą integrację, 
zacieśnianie więzi międzyludzkich, 

budowanie wspólnoty   w naszej 
małej ojczyźnie. Bez wątpienia też 
jest to żywa lekcja   na temat naj-
większego świętego naszych czasów, 
który jest najgodniejszym wzorcem 

do naśladowania przez ludzi bez 
względu na wiek.

Dziękujemy wszystkim przy-
byłym za wspólną zabawę i wiele 
emocji na trasie biegów i podczas 
całej imprezy.

Składamy serdeczne podzię-
kowania wszystkim, którzy udzie-
lili wsparcia organizatorom w jej 
przygotowaniu. Pełny tekst artykułu 
I szczególowe wynik na stronie www.
wiescipodlaskie.eu

Mariola Porucznik
Jacek Falkowski

Dnia 25 maja 2017 r. w Szkole 
Podstawowej im. Ks. F. J. Falkowskiego 
w Topczewie po raz trzynasty spotkali 
się uczniowie, aby rywalizować i bawić 
się podczas XIII Gminnej Spartakiady 
. Trudno uwierzyć, że to już trzynasty 
rok zmagań dzieci w ciekawych i atrak-
cyjnych konkurencjach sportowych. 
Przy pięknej, bezchmurnej pogodzie 
tegoroczna impreza odbyła się pod 

hasłem:  „ Sport wybieramy - więc 
zdrowie mamy”  

W Spartakiadzie wzięli udział 
uczniowie ze szkół podstawowych 
naszej gminy: Strabli, Wyszek, 
Topczewa oraz zaproszeni goście 
z Łubina Kościelnego i Dobrzyniewa 
Dużego wraz z opiekunami. Uro-
czystość rozpoczął Dyrektor Szkoły 
Pan Andrzej Karpiesiuk, witając 
wszystkich zebranych, życząc zdro-

wej rywalizacji i przyjemnej zabawy.  
W wielu konurencjach sportowych 
takich jak: biegi przełajowe, piłka 
nożna chłopców i dziewcząt, tor 
przeszkód dla uczniów klas 0 - 3 
oraz konkurs plastyczy, rywalizowali 
ze sobą uczniowie od przedszkola 
do klasy szóstej w duchu fair play. 
Wszyscy uczestnicy po skończonych 
konkurencjach posilali się smaczną 

kiełbaską i zdrową wodą mineralną.  
Spartakiada zakończyła się 

sukcesem uczniów z naszej szkoły, 
którzy zdobyli I miejsce, przed re-
prezentacją szkoły z Dobrzyniewa 
Dużego, III miejsce zdobyli uczniowie 
z Wyszek, IV miejsce - Łubin Kościelny 
a V - Strabla. Cenne nagrody, wszyst-
kim uczestnikom, wręczyli: Dyrektor 
Szkoły i Wójt Gminy Wyszki - Mariusz 
Korzeniewski.                            (az) 

XIII Gminna Spartakiada Sportowa
Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018 należy składać do 

31lipca 2017 roku. Fundusz dla niezamożnej młodzieży planującej studia 
informatyczne na państwowych uczelniach. Fundusz został utworzony z 
darowizny Grupy Pracuj w wysokości 300 000 zł i oferuje comiesięczne 
stypendia w wysokości 630 zł, doradztwo i szkolenia w zakresie 
planowania kariery zawodowej, a także pomoc w znalezieniu praktyk i 
staży. W 2016 roku Kapituła Funduszu przyznała stypendia 11 studentom na 
łączną kwotę 69 300 zł. Rocznie Fundusz wspiera 11 osób.

Więcej:http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/fundusz_sty-
pendialny_grupy_pracuj lub u Agnieszki Zowczak tel. 22 536 02 09, 
email:azowczak@batory.org.pl

Funduszu Stypendialny Grupy Pracuj 
Tegoroczne obchody Dnia Strażaka 

w Boćkach połączono z IX Paradą Orkiestr 
Dętych. Swoje umiejętności zaprezento-
wały orkiestry z  Hajnówki i Wasilkowa 
oraz Brześcia na Białorusi. Nie zabrakło 
oczywiście gospodarzy. Po występach 
przyszedł czas na część oficjalną. Zasłu-
żonym strażakom wręczono odznaki. (w)

Boćki

Dzień  strażaka

4 maja na boisku piłkar-
skim w Kleszczelach spotkały się 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 
z powiatów: bielskiego, hajnow-
skiego i siemiatyckiego. Przybyło 
14 reprezentacji (7 dziewcząt i 7 
chłopców) aby uczestniczyć w XI 
Międzypowiatowym Turnieju Piłki 
Nożnej Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych „Między Bugiem 
a Narwią” o Puchar Prezesa Od-
działu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Białymstoku. Turniej odbywa się 
zawsze 4 maja w dniu św. Floriana 
patrona strażaków.

Wśród drużyn dziewczęcych 

Kleszczele

Między Bugiem a Narwią
najlepsza okazała się MDP z Brań-
ska, która wyprzedziła MDP z Dubicz 
Cerkiewnych i MDP z Bociek.

W śród drużyn chłopiecych 
rywalizację wygrała MDP z Bo-
ciek, druga była MDP z Dubicz 
Cerkiewnych, która wyprzedziła 
MDP z Brańska.

Wszystkie drużyny otrzymały 
dyplomy a trzy pierwsze druzyny 
puchary.

Organizatorem turnieju były: 
Zarządy Oddziałów (Wojewódzkiego 
i Powiatowego w Hajnówce) Związku 
OSP, Urząd Miejski w Kleszczelach 
i OSP w Kleszczelach. 

 (seb)

2138 złotych zebrali kwsetujący 
na cmentarzu prawosławnym przy ul. 
Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim. 
Organizatorem zbiórki była Fundacja 
Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej.  
Zebrana kwota zostanie przeznaczona  
na renowacje zabytkowych pomników 
nagrobnych. W zbiórkę zaangażowali 
się nie tylko członkowie Fundacji, m.in.: 
prezes Barbara Babulewicz, Adam 
Łęczycki, Lech Okłota, Janusz Porycki 
i Zbigniew Rzepniewski ale także  radni 
miasta: Jerzy Czeczuga, Tomasz Hry-
niewicki, Iwona Kołos, Eugenia Kruk 
i Andrzej Leszczyński oraz  wolonta-
riusze z II Liceum Ogólnokształcącego 
z Białoruskim Językiem Nauczania im. 
Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku 
Podlaskim.                                  (wss)

Bielsk Podlaski

Owocna zbiórka
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Upalna pogoda nie przeszkadza-
ła mieszkańcom Proniewicz i licznie 
przybyłym gościom w podziwianiu 
popisów artystycznych występujących 
zespołów. Dorośli oglądali występy 
zespołów: a dzieci korzystały z licz-
nych atrakcji.

Organizatorzy festynu Białoru-
skie Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne 
w Białymstoku i bielski Urząd Gminy 
oprócz strawy dla ducha przygotowali 
także bigos dla wszystkich uczestników 
imprezy i napoje dla spragnionych. 
Więcej zdjęć na www.wiescipodlaskie.eu 

(sok)

GMINA BIELSK PODLASKI
Proniewicze Festyn Białoruski

za ich pracę o życzył wszystkim 
dalszej bezpiecznej służby.

W dniu waszego święta 
w imieniu burmistrza Jarosława 
Borowskiego, mieszkańców chciałam 
wam podziękować za dotychcza-
sowa służbę, za pracę na rzecz 
bezpieczeństwa. Proszę przyjąć 
wyrazy wielkiego uznania dla was 
i dla waszego zawodu. Zawód ten 
cieszy się największym uznaniem 
wśród   zawodów. Praca strażaka 
jest bardzo trudna, ale przede 
wszystkim odpowiedzialna. Życzę 
wam nie tylko słownego uznania, 
ale także finansowego o czym 
wspominał komendant wojewódzki. 
Rodzinom życzę, abyście z akcji 
wracali zdrowi, aby tych akcji było 

jak najmniej – mówiła - Bożena 
Zwolińska, wiceburmistrz miasta.

Wiceburmistrz podziękowała 
za uczestnictwo w uroczystościach 
organizowanych przez miasto, 
podkreślając, że w nadchodzących 
Dniach Bielska strażacy będą mieć 
swoje ważne miejsce

Awanse, odznaczenia
Święto było okazją do wręcze-

nia licznych awansów, odznaczeń. 
Z tej okazji Prezydent RP Andrzej 
Duda odznaczył srebrnym medalem 
za długoletnia służbę st. ogniomi-
strza Mirosława Wesołowskiego. 
Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji odznaczył srebrną 
odznaką dla ochrony przeciwpo-
żarowej komendanta Waldemara 
Kudrewicza, a z dniem 12 maja 

nadał mu stopień st. brygadiera
Każda jednostka w Polsce ma 

swoją specyfikę. W bielskiej PSP 
jest wielu strażaków, którzy na 
zawodach pożarniczych zdobywają 
I lub II miejsce. 

- W dwudziestopięcioleciu PSP 
przeszła dużą metamorfozę. Przez 
pierwsze trzy lata funkcjonowania 
bielscy strażacy rocznie interwe-
niowali 250 razy., w tym 210 razy 
gasili pożary, 50 razy usuwali skutki 
miejscowych zagrożeń. A w ubiegłym 
roku na terenie powiatu bielskie-
go dochodziło do 530 zdarzeń. 
Bielska straż interweniowała przy 
190 pożarach i zlikwidowała 330 
miejscowych zagrożeń. 

- OSP wcześniej uczestniczyło 
głównie przy działaniach gaśniczych. 

Dziś oni dla nas są równorzędnym 
partnerem w działaniach ratow-
niczych. Żeby oni byli tak samo 
sprawni jak PSP muszą mieć cały 
czas nakłady finansowe, muszą też 
cały czas kształcić się i doskonalić. 
W tym celu przeprowadziliśmy 
kurs podstawowy dla ochotników. 
Przeszkoliliśmy 117 osób w czasie 
wolnym w soboty i w niedzielę. 
Obejmował no zakres różnych 
dziedzin ratowniczych, takich jak 
ratownictwo drogowe, wodne, 
chemiczne – mówił Waldemar 
KudrewiczUroczystości zakończono 
złożeniem meldunku. St. bryg. Ja-
rosławowi Wendt złożył meldunek 
mł. bryg. Marcin Sawicki. Było też 
pamiątkowe zdjęcie. 
Foto, tekst Tadeusz Szereszewski

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Bielsku Podlaskim

Zdrowia, pomyślności, szczęśliwych powrotów z akcji
Cd. ze str. 1

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Szerszeniach lubia  sport  I znają 
jego historię. Sześcioro z nich uczest-
niczyło w ogólnopolskim konkursie 
wiedzy o zmaganiach Polaków na 
Igrzyskach Olimpijskich „Rio 2016”. 

Zakres pytań konkursowych 
dotyczył m.in. kwestii ogólnych 
o olimpiadach, rywalizacji i wyni-
kach uzyskanych przez polskich 
sportowców, sukcesów naszych 
medalistów. Liczyła się nie tylko 
ilość poprawnych odpowiedzi, ale 
również czas rozwiązania testu. Do 
finału krajowego, po wcześniejszych 
eliminacjach, awansowały po dwie 
osoby z każdego województwa. 

Szerszenie

Znają historię 
Olimpiad

Cd. str. 6
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Po raz szósty Stowarzyszenie 
Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwo-
dach i Parafia Prawosławna Opieki 
Bogarodzicy w Bielsku Podlaskim zor-
ganizowały imprezę plenerową, która 
od trzech lat nosi nazwę - PROLOG 
Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego. 
Swą nazwę impreza zawdzięcza 
tytułowi pierwszej książki historycznej 
wydanej w Bielsku przed 521 laty.

W roku 1496 na zlecenie 
Sołtana Sołtanowa syna bielskiego 
starosty Sołtana Aleksandrowicza 
powstaje księga zawierająca żywoty 
świętych na miesiące wrzesień - 
luty. Księga ta napisana w języku 
cerkiewnosłowiańskim  obecnie 
znajduje się w Państwowym Muzeum 
Historycznym w Moskwie. Trafiła tam 
w okresie I wojny światowej.  Jest  
to najstarsza zachowana księga 
stworzona w Bielsku Podlaskim.

Tegoroczne Dni  odbywały się 
w okresie od 19  do 25 maja, a ich 

motywem przewodnim było 500-lecie 
drukarstwa białoruskiego i wschod-
niosłowiańskiego.  W  1517 roku - 21 
lat po stworzeniu rękopiśmiennego 
PROLOGU -  dr Franciszek Skoryna 
wydrukował w czeskiej Pradze 
pierwszą księgę „Psałterz” w ruskiej 
redakcji językowej.  

Franciszek Skoryna urodził się 
w Łucku. Kształcił się w Krakowie 
i Padwie otrzymując tytuł doktora 
medycyny. Zgłębiał też teologię 
przygotowując się do wydania „Biblii” 
w języku ruskim.

Prologowi towarzyszyły wyda-
rzenia muzyczne i teatralne, m.in. 
folk-rock opera „Wsiesław Czarodziej”, 
występ teatru Białaruskiej Dramatur-
gii z Mińska oraz międzynarodowa 
konferencja interdyscyplinarna 
poświęcona pamięci dr. Grzegorza 
Sosny, duchownego, historyka Cerkwi, 
bibliografa i twórcy Muzeum Kultury 
Materialnej w Rybołach.        (wss)

III Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego

Prolog 2017

Ruszyła przebudowa drogi 
gminnej z Cecel do Korzeniówki  
Małej. W pierwszym etapie zostanie 
poszerzony pas drogowy, pobocze 
zostanie odkrzaczone, a korzenie 
drzew usunięte.  Wzmocnioną 
podbudowę  o szerokości 5 m po-
kryje asfalt, po obu jego stronach 

Cecele
Będzie droga

zostana wykonane półtorametrowe 
pobocza żwirowe. Projektant drogi 
zaplanował także wykonanie zjazdów 
bitumicznych a w samych Cecelech 
dwóch zatok autobusowych i budowę 
progu zwalniającego z wyniesionym 
przejściem dla pieszych.

Maria Brzezińska

foto: UG Siemiatycze

Na  ostatniej sesji radni powia-
tu siemiatyckiego podjęli decyzję 
o wspólnej realizacji z gminami 8 
inwestycji drogowych na terenie 
powiatu. Powiat Siemiatycki na 
ten cel przekaże kwotę ponad 
1 milion 700 tys. zł, zaś Gminy 
i Nadleśnictwo Nurzec ponad 2 
miliony 100 tys. zł.

Wśpólnie zostana przebu-
dowane m.in. następujące drogi:

- droga powiatowa nr 1772B 
Tymianka-Wólka Nurzecka-Rogacze-
-Mikulicze na odcinku nawierzchni 
bitumicznej pomiędzy miejscowo-
ściami Tymianka i Wólka Nurzecka 
- partycypacja w kosztach Gminy 
Nurzec Stacja 159 tys. zł, udział 
własny Powiatu Siemiatyckiego 
159 tys. zł

- droga powiatowa nr 1765B 
Żerczyce-Nurzec-Stacja-Augustyn-
ka-Siemichocze na odcinku ulicy 
Kolejowej w miejscowości Nurzec 
Stacja – partycypacja w kosztach 
Gminy Nurzec Stacja 91 tys. zł, 

Siemiatycze

Wspólnie wybudują drogi
udział własny Powiatu Siemiatyc-
kiego 91 tys. zł;

- droga powiatowa nr 1717B 
od drogi 1771B - Werpol na odcinku 
0,580 km – partycypacja w kosztach 
Gminy Nurzec Stacja 70 tys. zł, do-
finansowanie Nadleśnictwa Nurzec 
70 tys. zł, udział własny Powiatu 
Siemiatyckiego 70 tys. zł

- droga powiatowa nr 1714B 
w miejscowości Dziadkowice – par-
tycypacja w kosztach Gminy Dziad-
kowice 200 tys. zł, udział własny 
Powiatu Siemiatyckiego 200 tys. zł;

- droga powiatowa nr 1755B 
w m. Kąty - partycypacja w kosztach 
Gminy Dziadkowice 200 tys. zł, udział 
własny Powiatu Siemiatyckiego 
200 tys. zł;

- droga powiatowa nr 1763B 
(ul. Drohiczyńska w m. Siemiatycze-
-Stacja), odcinek długości około 0,506 
km) – partycypacja w kosztach Gminy 
Siemiatycze 200 tys. zł, udział własny 
Powiatu Siemiatyckiego 200 tys. zł.                                           

 (sps)
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dla rodziny?
Warto poszukać oferty, która 

obejmuje ochroną nie tylko samą 
osobę ubezpieczoną, ale także jej 
bliskich – współmałżonka oraz 
dzieci. Kolejną kwestią jest wysokość 
składki – część ofert daje gwarancję 
wysokości składki przez cały okres 
obowiązywania umowy. Należy także 
pamiętać, że w przypadku polis na 
życie warto zawierać je na dłuższy 
czas, ponieważ im jesteśmy starsi, 
tym drożej wypada zakup takiej 
umowy. Szukając idealnej oferty 
należy także zwrócić uwagę na listę 
chorób, których wystąpienie pozwala 
nam na uzyskanie świadczenia. 
W tym wypadku powiedzenie „im 
więcej tym lepiej” znakomicie się 
sprawdza.

Wieści Podlaskie  5

Najnowsze wyniki badań 
potwierdzają to, co wydaje się 
oczywiste. Polacy najbardziej 
obawiają się o zdrowie i życie 
swoich najbliższych. W ankiecie 
przeprowadzonej w kwietniu 
przez Kantar Public niemal 2/3 
badanych przyznało, że to lęki, 
które im towarzyszą na co dzień. 
Okazuje się, że to właśnie chęć 
zapewnienia bezpieczeństwa 
najbliższym jest motywacją do 
ubezpieczenia swojego życia.

Polacy z roku na rok coraz 
chętniej stają na ślubnym kobiercu – 
w 2016 roku aż 5 tys. par więcej niż 
rok wcześniej zdecydowało się na ten 
krok, a liczba zawieranych małżeństw 
rośnie już trzeci rok z rzędu. Jak się 
okazuje, decyzja o ślubie niesie ze 
sobą nie tylko konsekwencje prawne, 
ale także poczucie odpowiedzialności 
za drugą osobę. Czyżby oznaczało to, 
że dopiero po przysiędze na dobre 

Ubezpieczenie na życie? Tak, ale z myślą o najbliższych
i na złe, zaczynamy brać odpowie-
dzialność za swoich najbliższych? 

Troska o przyszłość
Raport przygotowany w kwietniu 

przez Kantar Public na zlecenie Con-
cordii Ubezpieczenia nie pozostawia 
złudzeń. Najbardziej martwimy się 
o naszych najbliższych – 58 proc. 
Polaków obawia się właśnie ciężkiej 
choroby lub śmierci najbliższych. 
Jako obawy towarzyszące nam 
w codziennym życiu, Polacy w ba-
daniu wskazali również wypadki 
samochodowe, w wyniku których 
mogą być poszkodowani również 
ich najbliżsi (55 proc.), inwalidztwo 
(54 proc.), kosztowne leczenie lub 
rehabilitację (53 proc.). 

– Choć wyniki wskazują, że 
częściej do swoich lęków o rodzinę 
przyznają się kobiety, to mężczyźni 
częściej deklarują, że są zainte-
resowani polisą, która chroniłaby 
w takich sytuacji ich najbliższych 

przed finansowymi konsekwencjami 
tego rodzaju zdarzeń. Częściej także 
decydują się oni na posiadanie tego 
rodzaju ubezpieczenia – 52 proc. 
Polaków deklaruje, że posiada polisę 
na życie w porównaniu do 45 proc. 
kobiet – komentuje dr Filip Przy-
dróżny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń 
Osobowych Concordii Ubezpieczenia.

Co zdecydowało o zakupie 
polisy życiowej? Ponad połowa osób 
(54 proc.), które mają indywidualne 
ubezpieczenie na życie, zdecydowała 
się na nie, gdyż zależy im na zabez-
pieczeniu najbliższych w przypadku 
swojej choroby lub śmierci, 38 proc. 
po prostu chce się czuć bezpiecznie. 
Chęć zabezpieczenia na wypadek 
choroby była motywatorem co trzeciej 
(33 proc.) przebadanej osoby. Co 
ciekawe, co dziesiąta osoba, która 
ubezpieczyła swoje życie, została do 
tego namówiona przez najbliższych. 

- Najczęściej wskazywanym 

powodem, dla którego Polacy nie 
posiadają ubezpieczenia na życie 
są kwestie finansowe – co trzeci 
ankietowany wskazywał to, jako 
wytłumaczenie nie posiadania takiej 
formy zabezpieczenia. Opinia ta 
może jednak wynikać z ich braku 
świadomości, że tego rodzaju polisy 
dla jednej osoby to miesięczny koszt 
porównywalny z abonamentem w sieci 
komórkowej czy telewizji kablowej. 
Jednak ewentualne korzyści, które 
z niej płyną, są znacznie większe. 
Dzięki tego rodzaju produktom, 
dostępnym również w Concordii 
Ubezpieczenia, możemy liczyć na 
wsparcie finansowe w przypadku 
sytuacji, których się obawiamy naj-
bardziej – ciężkiej choroby, śmierci 
czy inwalidztwa. Kupując polisę, 
kupujemy też sobie poczucie bez-
pieczeństwa i odpowiedzialności za 
rodzinę – tłumaczy dr Filip Przydróżny.

Jak wybrać polisę idealną 

Parada Orkiestr Dętych i Mażoretek
Nie tylko piękna pogoda sprawi-

ła, że mieszkańcy Hajnówki tłumnie 
gromadzili się przy trasie przemarszu 
III Międzynarodowej Parady Orkiestr 
Dętych i Mażoretek. Jest w orkie-
strach dętych jakaś siła śpiewała 
przed laty Halina Kunicka i ta „siła” 
ściągnęła hajnowian na trasę prze-
marszu i do amfiteatru miejskiego. 
W tegorocznej paradzie udział wzięły 
zespoły z Jasionówki, Wasilkowa, 
Suchowoli, Brześcia, Grodna i go-
spodarze - Orkiestra OSP Hajnówka. 
Gorące rytmy nie tylko wywoływały 
burze oklasków ale wielu młodych 
i starszych zachęcały do tańca. Ta 
wspaniała impreza zorganizowana 
przez Hajnowski Dom Kultury i Ko-
mendę Powiatową Straży Pożarnych 
potwierdziła, że w orkiestrach jest 
nie tylko siła ale i magia, która 
wzbudza zaintersowanie nie tylko 
starszych lecz i młodszych co możecie 
zobaczyć na naszych zdjęciach na 
www.wiescipodlaskie.eu 

(sok)

W Areszcie Śledczym w Haj-
nówce po raz trzeci przeprowadzono 
kurs opiekuna osób starszych i nie 
ełnosprawnych. Tegorocznym zajęciom 
przyświecało hasło: „Opiekuj się innym 

tak, jakbyś chciał, by opiekowano się 
Tobą”. Rodzaj kursu był nieprzypadko-
wy, wynika z potrzeb jakie w ostatnich 
latach zaobserwowaliśmy w naszym 
areszcie. Coraz częściej do odbywania 
kary trafiają osoby, które są starsze 
lub mają problemy zdrowotne. 
Poprzednie dwie edycji utwierdziły 
nas w przekonaniu, że warto szko-
lić skazanych w tymzakresie, gdyż 

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych - zawód przyszłości
ukończenie tego rodzaju zajęć daje im 
poczucie bezpieczeństwa i pozbawia 
obaw przed nieznanym.Celem kursu 
było przygotowanie osadzonychdo 
pełnienia roli opiekunów osób star-
szych i niepełnosprawnych. Zajęcia 
zostały podzielone na dwa moduły. 
Pierwszy dotyczył 20 godzinteorii, 
gdzie uczestnicy poznali anatomią 
człowieka, nauczyli się rozpoznawać 
potrzeby i problemy osób potrzebu-
jących oraz planować i organizować 
pracę związaną z opieką. Moduł 
drugi obejmował zajęcia praktyczne 
w czasie których, skazani nauczyli się 
wykonywać czynności pielęgnacyjne 
i higieniczne, kontrolować podstawowe 
parametry życiowe, przygotowywać 
jedzenie oraz udzielać pierwszej 
pomocyw sytuacjach zagrożenia 
życia lub zdrowia. Udział w kursie 
przygotował skazanych do pełnienia 
roli opiekuna osoby, która przeszła 
udar mózgu, choruje na cukrzycę, 
nadciśnienie tętnicze czy też posiada 
deficytu słuchu, mowy lub ruchu. 

Nieplanowanym elementem zajęć 
była zmiana postawy skazanych do 
zawodu opiekuna. Zaobserwowaliśmy 
u kursantów większą świadomość 
zawodową, która opiera się o empatię, 
wiedzę, zaangażowanie, dyscyplinę, 
cierpliwość oraz przełamanie we-
wnętrznych oporów, często towa-

rzyszących w czasie wykonywania 
czynności pielęgnacyjnych.

tekst st.szer. Marta Domin

Niewielkim zainteresowaniem 
gimnazjalistów cieszyła się Woje-
wódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/
AIDS. W odbytych 26 kwietnia 
- w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cacych w Hajnówce - eliminacjach 
powiatowych uczestniczyli ucznio-
wie z trzech gimnazjów. Do etapu 
wojewódzkiego zakwalifikowały 
się: Maja Julianna Radziwoniuk, 
Karolina Korowaj, Urszula Marczuk 
z gimnazjum w Narewce. Nie lepiej 
było w pozostałych powiatach 
z naszego regionu. 

10 maja odbyły się eliminacje 
powiatu bielskiego, wzięły w nim 
udział dwa gimnazja. Powiat na 
eliminacjach wojewódzkich repre-
zentowały: Klaudia Siatkowska, 
Martyna Grygoruk I Urszula Bolesta. 

Udział w eliminacjach w po-
wiecie siemiatyckim , które odbyły 
się w Zespole Szkół w Grodzisku, 
oprócz gospodarzy wzięli udział 
gimnazjaliści z Perlejewa. Trzy 
pierwsze miejsca przypadły uczniom 

z Grodziska: Aleksandrze Krajewskiej, 
Esterze Mioduszewskiej I Maciejowi 
Harkiewicz.

Eliminacje wojewódzkie odbyły 
się 25 maja w Urzędzie Marszał-
kowskim. Przystąpiło do nich 41 
uczniów z 23 szkól gimnazjalnych. 
Poziom był wyrównany, aż czterech 
uczestników otrzymało taką samą 
liczbę punktów (34 na 38 możliwych) 
Więc laureatów II i III miejsca czekała 
dogrywka. Ostatecznie I miejsce 
zajęła Martyna Grygoruk z Zespołu 
Szkół w Augustowie (powiat bielski), 
druga była Aleksandra Drożdżewicz 
z Zespołu Szkół Integracyjnych 
w Augustowie, a trzecia Karolina 
Korowaja z Gimnazjum w Narewce 
(powiat hajnowski).

Celem Olimpiady było posze-
rzenie wiedzy młodziezy o chorobach 
przenoszonych drogą płciową oraz 
kształtowanie pozytywnych postaw 
wobec ludzi  żyjących z HIV i chorych 
na AIDS. 

(wss)

Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS
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Dużo osób 
zbiera pamiątki po sdwoich przod-
kach, nie tylko zdjęcia i dokumenty, 
ale i przedmioty, z któtych korzystali 
dziadkowie i babcie, a także pradziad-
kowie i prababcie. Aby przechowywać 
rodzinne pamiątki potrzebne jest 
dodatkowe pomieszczenie w domu 
lub w budynkach gospodarczych. 
Obrusy, serwety, ręczniki, makatki, 
bieżniki i kapy nie zajmują dużo 
miejsca. Natomiast stary drewniany 
stół, krzesła, łóżko, szafy i kufry czy 
też krosna, kołowrotki, a także beczki 
na kapustę potrzebują go sporo. 

Cały stary drewniany dom po 
rodzicach przeznaczyła na muzeum 
rodzinne Helena Charkiewicz z Planty 

Muzeum rodzinne w Plancie

24 czerwca br. w Klubie “Cari-
no” w Nowej Łuce (gmina Narewka) 
odbędzie się konferencja z okazji 
jubileuszu 40-lecia powstania 
Zbiornika Wodnego Siemianówka. 

 W programie imprezy m. in. 
referaty, które wygłoszą prof. Adam 
Dobroński i prof. Oleg Łatyszonek 
na temat “Wieś Łuka. Architektura 
i pamięć - Trwanie Miejsca”, pre-
zentacja multimedialna “Zbiornik 

Siemianówka

Jubileusz zbiornika

w gminie Narewka (powiat hajnowski). 
Prowadzi ona gospodarstwo agrotu-
rystyczne. Turyści chętnie przycho-
dzą do muzeum, które funkcjonuje 
w Plancie od 1988 roku. 

W domu jest sień (pomiesz-
czenie dzielące drzwi wejsciowe 
od wnętrza domu), pokoje, kuchnia 
i komora a w nich pełno eksponatów, 
z których niektóre mają ponad 100 
lat (są tu m. in. żelazka „z duszą”, 
stare radioodbiorniki, dawne maszyny 
do szycia, gliniane garnki i dzbanki). 
Niektóre przedmioty już nie są znane 
młodym ludziom. 

Muzeum rodzinne będzie dobrze 
służyło następnym pokoleniom.

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki 

Wodny Siemianówka” Leona Chla-
bicza - kierownika Oddziału Tere-
nowegoWZMiUW w Siemianówce, 
prezentacja albumu pt. “Obraz, 
którego nie ma” i spotkanie z jego 
autorem Aleksandrem Kardaszem. 
Odbędzie się też dyskusja i po niej 
występ młodzieżowego zespołu 
wokalno-muzycznego “Art Pronar” 
z Narwi. 

(jc)

28 maja w amfiteatrze Miejskim 
Parku Królowej Heleny odbył się Festyn 
Rodzinny. Organizatorem festynu był 
Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim, 
a współorganizatorem bielska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Podlasie”. Festyn 

zdominowały występy artystyczne oraz 
liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych

Przy pięknej, słonecznej pogodzie 
bielszczanie mieli okazję uczestniczyć 
z rodzinami w Festynie Rodzinnym. 
Organizatorzy już od godzin rannych 
dekorowali bielską muszlę, rozstawiali 
namioty dla prezentacji twórczości 
plastycznej, modelarskiej, malowania 

twarzy dla dzieci, itp. Wzdłuż alejki 
pojawiły się stragany, było też miej-
sce, gdzie czas przy szklaneczce piwa 
czekając na żony i dzieci mogli spędzić 
panowie. Bliżej sceny można było 
podziwiać prace z koła modelarskiego 
„Kartonowy Tur”, grupy plastycznej 

„Wspólna Pasja” Piotra Kozłowskiego, 
koła plastycznego „Grafit”, „Pastelki” 
i koła szachowego ODK.

- Jest to jedna z naszych więk-
szych imprez integracyjnych organi-
zowanych dla społeczności bielskiej 
z bogatym programem artystycznym, 
konkursami – mówi Andrzej Dłużewski 
z ODK. – Do festynu przygotowywaliśmy 

przez dłuższy czas poprzez wykonanie 
dekoracji, prac plastycznych, modelar-
skich, zapraszanie gości, w tym z Char-
kowa. Za pomoc w tym przedsięwzięciu 
dziękuję Alinie Pachwicewicz, naszej 
plastyk, koleżankom z pracy, służbie 
technicznej warsztatów – dodaje 
prezenter Dłużewski z ODK.

Choć na festynie dominowały 
piosenki i tańce, to było też wiele kon-
kursów dla najmłodszych i starszych.

Imprezę rozpoczęła partia du-
żych szachów, o które to ostatnio 
wzbogacił się ODK, Rozegrali ją dwaj 
prezesi spółdzielni mieszkaniowych 
- Jan Kondratiuk, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim 
i Andrzej Leszczyński, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Podlasie”. Zwycięzcą 
został Jan Kondratiuk.

Następnie na scenie zaprezen-
tował się zespół dziecięcy „Violinki” 

z ODK prowadzony przez Wojciecha 
Wieczorka, grupa taneczna „ Lady Fit, 
wyk. Zumba i balet. „Teatr Arkadia”.

Prowadzącego festyn Dłużew-
skiego wspomagał Marcin Sarnacki. 
Dużym powodzeniem wśród dzieci 
cieszyły się „dmuchańce”. Na swoją 
kolej nieraz trzeba było poczekać. 
Wtedy kolejkę trzymały mamy, a ich 

pociechy bawiły się przed muszlą. 
Wszystkim, a szczególnie panom, 

podobał się występ profesjonalnego 
zespołu tanecznego „Rada Dance Art” 
z Białegostoku. Panie zaprezentowały 
taniec w kilku niezwykle barwnych 
odsłonach.

Z dużym temperamentem wystąpił 
odmłodzony zespół folklorystyczny „Kle-
kociaki” z GOK – u w Boćkach. Prowadzi 
go Józef Deniziak. Ponadto w programie 
wystąpił zespół instrumentalny „Musical 
Souvenir” z Ukrainy, zespół akordeonowy 
„Accordions for Word” z Radomia, zespół 
Studio tańca „Rewolt”.

W strefie towarzyszących imprez 
było malowanie twarzy dla dzieci, lody 
tradycyjne i wata cukrowa, bielskie 
kulinaria, ogródek.

Festyn zakończyła grupa anima-
cyjna „Melodia” DJ Karola Falkowskiego. 
DJ i jego podopieczni zaprezentowali 

dzieciom wiele zabaw, rywalizacji 
dziewcząt z chłopcami. Impreza trwała 
do wieczora. 

Wszystkim, którzy swoją obec-
nością zaszczycili festyn, a szczególnie 
dzieciom i rodzicom podziękował An-
drzej Dłużewski.  Więcej zdjęć na www.
wiescipodlaskie.eu

Foto, tekst Tadeusz Szereszewski

Festyn Rodzinny w Bielsku Podlaskim

Szachy, śpiew , taniec, zabawy…

60 uczniów ze szkół w Czarta-
jewie, Szerszeniach i Tołwinie uczy 
się pływać na Pływalni „Wodnik” 
w Bielsku Podlaskim. Zajęcia odbywają 
się w ramach projektu pod nazwą 
„Umiem pływać”, Na ten cel Gmina 
Siemiatycze otrzymała 11 100 zł 
z Podlaskiego Szkolnego Związku 
Sportowego. Do tej kwoty dołożyła 
6 100 zł z własnego budżetu. (cec)

Siemiatycze

Uczą się pływać

Szerszenie

Znają historię 
Olimpiad

Cd. ze str. 3

W kategorii szkół podstawowych 
szkoła z Szerszeń zajęła 5 miejsce 
w województwie I 18 miejsce w kraju.

Indywidualnie Paweł Putko zajął 
15 miejsce w województwie i 39 
miejsce w kraju, Piotr Fiłoc 18 m-ce 
w województwie i 49 m-ce w kraju, 
Filip Lipski 24 m-ce województwie 
i 70  w kraju, Dawid Gumieniak  był 
37 w województwie i 117  w kraju, 
Micha Fiłoc 52 w wojewódxztwie, 180  
w kraju, Jakub Kowalczuk zajął 53 
m-ce w województwie. i181 m-ce 
w kraju.                                  (ugs)

Z okazji 150-lecia założenia 
przedsiębiorstwa Firma Nestle orga-
nizuje poraz kolejny konkurs dla gmin, 
w którym są do wygrania  siłownie 
terenowe, po jednej w każdym wo-
jewództwie.  W naszym regionie do 
konkursu zgłoszono poniższe lokalizacje 
(w nawiasie podajemy liczbe głosów 
na 31 maja br):
- Nowoberezowo – gmina Hajnówka 

(7926)
- Bachmaty – gmina Dubicze Cer-

kiewne (5790)
- Bielsk Podlaski, ul. Rejtana 27 

(302)
- Patoki – gmina Brańsk (23)
- Hajnówka, Park Miejski (20)
- Suraż, ul. Bielska 4 (6)
- Nurzec Stacja, ul. Krótka (1)

Jak zagłosować 
na wybraną lokalizację?

Należy zarejestrować się na 
stronie www.NestlePorusza.pl. 

Można także zalogować się za po-
mocą swojego konta na Facebooku. Aby 
oddać głos na konkretną miejscowość, 
wystarczy skorzystać z wyszukiwarki 
lokalizacji, wpisując województwo, 
miejscowość lub kod pocztowy. Dziennie 
można oddać 1 głos. Głosowanie trwa 
do 30 czerwca 2017 roku.        (wss) 

Nestle porusza 
Polskę

W niedzielę 21 maja 2017 roku 
na stadionie w Juchnowcu Dolnym 
odbyły się gminne obchody Dnia 
Strażaka. Na uroczystość przybyli 
strażacy z 11  jednostek wraz 
z pocztami sztandarowymi oraz 
zaproszeni goście.

Uroczystość rozpoczęła się 
meldunkiem Komendanta Gminnego 

Juchnowiec Kośc.

Gminne obchody 
Dnia Strażaka

Cd. str. 7
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4 czerwca - Orla - Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka
4 czerwca - godz.9.00 - 90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Narwi
5 czerwca - godz. 16.30 - Biblioteka Miejska w Bielsku Podlaskim - promocja tomiku poezji „Bure 

chmury” Andrzeja Salnikowa 
6 czerwca – godz. 17.00 – Amfiteatr Miejski w Hajnówce – Białoruski Festyn “KRYNOCZKA”
  W koncercie wystąpią zespoły: Aleksandra Wołczyk, Zofia Filipiuk, „ECHO  
   PUSZCZY” i    „PRZEPIÓRKA”  z  Hajnowskiego Domu Kultury,„ROZŚPIEWANY  
  GRÓDEK”  z Gródka, KAPELA PODLASKA  z Siemiatycz,  „AS”  z Białegostoku,
  „ZARANICA”  z Biarozy (Białoruś)
11 czerwca - Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku - koncert zespołu 3 x TAK z okazji Dnia Matki
11 czerwca - godz. 12.00 - ZSCK w Rudce - festyn sportowo-rekreacyjny i piknik rolniczy
12 czerwca - Biblioteka Miejska w Bielsku Podlaskim - promocja tomiku poezji „Prozak” Adriana  

Korniluka
16 czerwca - Biblioteka Miejska w Bielsku Podlaskim - promocja książki „Miód” - spotkanie au-

torskie z Barbarą Góralczuk
16 - 18 czerwca - Stary Dwór n/Zalewem Siemianówka - Puchar Centralnej Europy Modeli Wod-

nosamolotów
17 czerwca - Biblioteka Miejska w Bielsku Podlaskim - warsztaty dla seniorów - technika deco-

upage i file
17 czerwca - godz. 10.00 - Hajnowski Dom Kultury - Festiwal Piosenki NUTY PRZYJAŹNI 
24 czerwca - godz. 11.00 - Klub Carino, Nowa Łuka - jubileusz 40-lecia powstania Zbiornika Wod-

nego Siemianówka
24-25 czerwca  –  Bielsk Podlaski -Jubileusz 45-lecia Zespołu Piesni i Tańca „Podlaskie Kukułki” -
25 czerwca - godz. 16.00 - Masiewo Nowe - Festyn „I tut żywuć ludzi”

Co... gdzie... kiedy …?

Barwnym korowodem, któ-
ry przeszedł ulicą 11 listopada 
w Siemiatyczach, rozpoczęła się VII 
Podlaska Spartakiada Dzieci I Mło-
dzieży Niepełnosprawnej. W Marszu 
Godności Osób Niepełnosprawnych 
przeszli sportowcy z trzech woj-
wództw: lubelskiego, podlaskiego 
i mazowieckiego.

A później zaczęła się rywa-

Juchnowiec Kośc.

Gminne obchody Dnia Strażaka

Z OSP dh. Cezarego Mańkowskiego dla 
Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP 
mł.bryg. Dariusza Koca. Prowadzący 
uroczystość dh. Jan Trofimiuk powitał 
wszystkich i poprosił kapelanów po-
wiatowych strażaków - ks. Dariusza 
Mateuszuka i ks. Piotra Borowika 
o modlitwę w intencji strażaków. 

Cd. ze str. 6 Następnie najlepszym strażakom 
wręczono medale i odznaczenia.
Jedno z najwyższych strażackich 
odznaczeń tj. Medal Honorowy im. 
Bolesława Chomicza otrzymali 
druhowie: Stanisław Hermanowski, 
Józef Jaroszuk, Tadeusz Łozowski 
i Jan Bruczko.

(ugJ)

Siemiatycze

Spartakiada dzieci I młodzieży 
niepełnosprawnej

lizacja sportowa, w której wzięło 
udział ponad dwieście osób. Po jej 
zakończeniu wszyscy uczestnicy  
otrzymali pamiątkowe medale  
a drużyny puchary I dyplomy.

Organizatorem  imprezy był 
Zespół Szkół Specjalnych w Sie-
miatyczach i Siemiatycki Oddział 
trenowy  Polskiego Towarzystwa 
Walki z Kalectwem.                (cec)

Tydzień czasu po rywalizacji gim-
nazjalistów w szranki lekkoatletyczne 
stanęli uczniowie szkół podstawowych 
z klas szóstych i młodsi. W większości 
byli to zawodnicy, którzy uprzednio 
rywalizowali w czwórboju.

Igrzyska LA na szczeblu powia-
towym odbyły się 12 maja 2017r. na 
stadionie OSiR Hajnówka. W sześciu 
konkurencjach biegowych(60m, 200m, 
600m., 1000m., sztafeta 4x 100m.), 
w dwóch konkurencjach rzutowych 
(pchnięcie kulą, rzut oszczepem) i skoku 
w dal rywalizowało 92 zawodników 
i zawodniczek z siedmiu szkół powiatu 
hajnowskiego. W pierwszej konku-
rencji tj. biegu krótkim na 60 m. trzy 
pierwsze zawodniczki miały bardzo 
zbliżone czasy i o kolejności zadecy-
dowały setne sekundy. Ostatecznie 
zwyciężyła Amelia Kurhaniewicz (SP 
3 Hajnówka) z czasem 9,24. Wśród 
chłopców zdecydowanym zwycięzcą 
został Igor Jastrzębski (SP Narewka) 
-8,67. W wydłużonym sprincie na 
200 m. zwycięzcami zostali: Róża 

Lekkoatletyczne szranki
Pryczynicz (SP 3 Hajnówka) – 32,31 
i Jakub Kościuczuk (SP 6 Hajnówka) 
– 30,15. Biegu średnie zdominowali 
zawodnicy z Narewki. Wprawdzie na 
600 m. chłopców zwyciężył Aleksander 
Suchodoła (SP 2 Hajnówka) – 2,05,00, 
ale już sześćsetkę wygrał Igor Jastrzęb-
ski (SP Narewka) – 1,54,59, a 1.000 
m. Łukasz Klimiuk (SP Narewka) 
– 3,38,60. Skok w dal to najdłużej 
trwająca konkurencja. Poza skokiem 
próbnym każdy z uczestników miał 
trzy próby mierzone. W tej rywalizacji 
najlepsze wyniki osiągnęli: Roksana 
Kozar (SP 2 Hajnówka) – 3,69 m. 
i Tomasz Niepogoda (SP Dubiny) – 
4,13 m. W konkurencjach technicznych 
(kula,oszczep) również dominowała 
Narewka zdobywając dwa złote, 
dwa srebrne i jeden brązowy medal. 
Zwycięzcy w pchnięciu kulą: Anna 
Radzivontchyk (SP Narewka) – 6,73 
m., Marcel Tokajuk (SP 6 Hajnówka) – 
10,75 m. Oszczep najdalej wyrzucili: 
Jaulia Maciuka (SP 2 Hajnówka) – 
13,59 m. i Jakub Kołecki (SP Narew-

ka) – 19,77m. Ostatnia i najbardziej 
widowiskowa sztafeta 4 x 60 m., to 
podwójna wygrana uczniów i uczennic 
z SP 2 Hajnówka. Dziewczęta pokonały 
o nie całą sekundę SP 3 Hajnówkę, 
a chłopcy dzięki dyskwalifikacji Narewki 
również uplasowali się na pierwszym 
miejscu z czasem 38,60

Był to kolejny sprawdzian przed 
zbliżającymi się Finałami Grupy 
Południowej, które odbędą się dnia 
29.05.2017 r. o godz.10.00 na stadio-
nie MOSiR w Białymstoku. Zgłoszenia 
przez SRS do dnia 17 maja 2017 r.

Organizatorem zawodów był 
Powiatowy Szkolny Związek Sporto-
wy oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Hajnówce. Sędziami konkurencji byli 
nauczyciele wychowania fizycznego 
uczestniczących szkół, pracownicy OSiR 
oraz Roman Sacharczuk (trener sekcji 
LA KS.Puszcza – Parkiet Hajnówka. 

Impreza została dofinansowana 
przez Starostwo Powiatowe, a medale 
ufundował Urząd Miasta w Hajnówce.

Janusz   Ludwiczak 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA STAROSTY BIELSKIEGO
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieru-

chomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
oznaczonej numerami geodezyjnymi działek: 3650/3 o powierzchni 
0,2006 ha, położonej na terenie miasta Bielsk Podlaski przy ul. 
Koszarowej, 3650/6 o powierzchni 0,0198 ha, położonej na tere-
nie miasta Bielsk Podlaski przy ul. Studziwodzkiej, posiadającej 
założoną w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale 
Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą KW BI1P/00075649/9.
1. Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2017 r. o godzinie 13.00 

w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 
Maja 17 (I piętro), pokój Nr 107.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 167 504,00 złotych brutto.
Cena uwzględnia zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów 
i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

3. Wysokość wadium: 17 000,00 złotych.
4. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na ta-

blicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, ul. 3 Maja 17  
i ul. 11 Listopada 4  i opublikowane na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego: www.powiatbielski.pl, a także w Biuletynie Informacji 
Publicznej Powiatu Bielskiego: http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl.

5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać 
w Wydziale Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowe-
go w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 17, pokój nr 107 lub 108,  
tel. 85 833 10 93 lub 85 833 10 94.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA STAROSTY BIELSKIEGO
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nie-

ruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
oznaczonej numerem geodezyjnym 3650/5 o powierzchni 0,1233 
ha, położonej na terenie miasta Bielsk Podlaski przy ul. Studzi-
wodzkiej, posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Bielsku 
Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą  
KW BI1P/00075649/9.
1. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lipca 2017 r. o godzinie 13.00 

w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 
Maja 17 (I piętro), pokój Nr 107.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 93 708,00 złotych brutto.
Cena uwzględnia zwolnienie z opodatkowania podat-
kiem od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 
ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

3. Wysokość wadium: 10 000,00 złotych.
4. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 
Mickiewicza 46, ul. 3 Maja 17 i ul. 11 Listopada 4  i opublikowane 
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiatbielski.
pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego: 
http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl.

5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać 
w Wydziale Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowe-
go w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 17, pokój nr 107 lub 108,  
tel. 85 833 10 93 lub 85 833 10 94.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA STAROSTY BIELSKIEGO
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 3650/12 
o powierzchni 0,1178 ha, położonej na terenie miasta Bielsk 
Podlaski przy ul. Studziwodzkiej, posiadającej założoną  
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg 
Wieczystych księgę wieczystą KW BI1P/00075649/9.
1. Przetarg odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2017 r. o godzinie 

13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim 
przy ul. 3 Maja 17 (I piętro), pokój Nr 107.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 89 528,00 złotych brutto.
Cena uwzględnia zwolnienie z opodatkowania podatkiem od 
towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 
11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 710 z późn. zm.).

3. Wysokość wadium: 9 000,00 złotych.
4. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na ta-

blicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, ul. 3 Maja 17  
i ul. 11 Listopada 4  i opublikowane na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego: www.powiatbielski.pl, a także w Biuletynie Informacji 
Publicznej Powiatu Bielskiego: http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl.

5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać 
w Wydziale Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowe-
go w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 17, pokój nr 107 lub 108,  
tel. 85 833 10 93 lub 85 833 10 94.
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