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Sportowa gala w Bielsku Podlaskim

Tegoroczna, XIII edycja Plebiscytu Wieści Podlaskich „Sportowiec
Ziemi Bielskiej 2018” organizowanego wspólnie ze Starostą Bielskim
została podsumowana w trakcie Dni
Bielska Podlaskiego. W czwartek,
24 maja do amfiteatru miejskiego
w Parku Heleny w Bielsku Podlaskim przybyli zwycięzcy plebiscytów
gminych oraz rywalizacji o miano
najpopularniejszego sportowca
w powiecie, do których nominację

otrzymało ponad 100
młodych sportowców.
Ogłoszenie
wyników poprzedziło wręczenie nagród
przyznanych na wniosek Redkcji „Wieści
Podlaskich” przez Wojewodę Podlaskiego
Bohdana Paszkowskiego.
Nagrodę specjalną w postaci grawertonu otrzymał
długoletni popularyzator gry w szachy Włodzimierz Hackiewicz. Puchary
otrzymali siatkarze , zasłużeni działacze Klubu „Bocian” w Boćkach: Jan
Dłużewski, Stanisław Kosz, Michał
Sac i pośmiertnie Marian Łobasiuk.
W gminie Bielsk Podlaski tytuł
najpopularniejszego zdobyła drużyna
chłopców w badmintonie ze Szkoły
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Pod patronatem „Wieści”

Parada Orkiestr Dętych

„Jest w orkiestrach dętych
jakaś siła” śpiewała przed laty
Halina Kunicka. Potwierdziła to
zorganizowana 27 maja IV Parada
Orkiestr Dętych w Hajnówce. Mimo
lejącego się z nieba żaru chętnych
do podziwiania uczestniczących
w paradzie orkiestr nie brakowało.

Swoje umiejetności zaprezentowały:
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta
i Marżoretki z Suchowoli,
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta
i Marżoretki z Szepietowa

39. Dni Bielska Podlaskiego
Dni Bielska Podlaskiego
odbywały się przy pięknej
pogodzie
39. Dni Bielska Podlaskiego
odbyły w dniach 23 – 27 maja. Pięciodniowy program obfitował w wiele imprez i zapewnił moc atrakcji.
Były to m. in: Jarmark Jagielloński,
wydarzenia sportowe, kulturowe,
kiermasz rękodzieła artystycznego,
malarstwa, potraw regionalnych
wystawców z Polski, Białorusi i Litwy, rozgrywki szachowe i festyn
rodzinny, koncerty zespołów, w tym
z miast partnerskich. Miejscem spotkań był Bielski Dom Kultury, Miejska
Biblioteka Publiczna, pływalnia
„Wodnik”, MOSiR, duża scena przed
Urzędem Miasta. Gwiazdą dni były
zespoły „Cleo” oraz „Supertorpeda”.
W pierwszym dniu święta
miasta odbyły się mistrzostwa
Bielska w lekkiej atletyce. W BDK
odbyła się promocja wierszowanej
książeczki Andrzeja Salnikowa pt.
„Rodzynek w podróży” oraz doroczny
Koncert Uczniów Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Bielsku.
Tradycyjnie, jak co roku na te
dni burmistrz Jarosław Borowski
zaprosił wszystkie organizacje
pozarządowe do współtworzenia
bielskich dni. Przekazał młodzieży

klucze do bram miasta. W czwartek
w Parku Królowej Heleny odbyła się
prezentacja artystyczna dorobku
szkolnego, Gala Małego Artysty.
Inauguracja Dni Bielska
Choć przez dwa dni trwały
już Bielskie Dni, to w piątek odbyła się oficjalna gala otwierająca
37. Dni Bielska Podlaskiego. Gala
rozpoczęła się prezentację prognozującą przyszłość naszego miasta,
które to wydarzenia zapewne będą
miały miejsce w przyszłości oraz
wystąpieniem burmistrza Jarosława
Borowskiego.

rocznic, wyborów samorządowych
– mówił burmistrz Jarosław Borowski. - Od ponad ćwierć wieku temu
w naszej ojczyźnie dokonują się
zmiany ustrojowe, które przywróciły samorządności jej prawdziwe
oblicze. Dziś możemy decydować
o swoim losie. To my, poprzez wybory samorządowe, ale też dzięki
decyzjom podejmowanym na co
dzień, kreujemy otaczającą nas
rzeczywistość – mówił burmistrz.
W wypełnionej auli BDK swoją
obecnością organizatorów zaszczycili m. in. ks. senior Ludwik Olszew-

Burmistrz witając zebranych
mówił o sile i rozwoju naszego miasta, tworzonego przez mieszkańców,
odpowiedzialności za rozwój Bielska
Podlaskiego.
- Rok 2018, to rok ważnych

ski, ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk,
prawosławny dziekan bielski, wicestarosta Piotr Bożko, wójt gminy
Raisa Rajecka, przewodniczący Rady
Miasta Igor Łukaszuk, Eugeniusz
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CONCORDIA
FIRMA
ubezpieczenie
zgodne z Twoimi
oczekiwaniami
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Oddział Concordii w Białymstoku
ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, lok 215, II piętro, 15-111 Białystok, tel. 85 652 27 79
bialystok@concordiaubezpieczenia.pl, www.concordiaubezpieczenia.pl

39. Dni Bielska Podlaskiego
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Wasilewski, Honorowy Obywatel
Miasta Bielsk Podlaski.
Burmistrz uhonorował 4 Bielszczan, w tym Jana Miniuka, Prezesa Zarządu firmy „Maxbud”, małą
Gabrysię w dziedzinie twórczości
plastycznej. Na zakończenie gali
wystąpiła dziecięca grupa taneczna.
Wśród gości głos zabrali ks.
senior Ludwik Olszewski, ks. mitrat
Leoncjusz Tofiluk, poseł Dariusz
Piontkowski, poseł Rober Tyszkiewicz, wicestarosta Piotr Bożko.

a także zaśpiewali zwycięzcy Międzynarodowego Festiwalu Piosenki
„Podlaska Nuta”. Dla młodszych
bielszczan zagrał dziecięcy zespół
„Arka Noego”, wieczorem z ostrym
brzmieniem wystąpiła grupa rockowa „Luxtorpeda”.
Tegoroczne święto naszego
miasta miało też nowości. Dotyczyły one przypadającej na rok
2018 setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości – m.in.
piknik militarny w Parku Aleksandra Jagiellończyka. Do tej rocznicy

Uczestnicy Biegu Patrolowego z opiekunami

Jarmark Jagielloński,
koncerty, pokazy
W sobotę mieszkańcy gromadzili się w Parku Królowej Heleny
na Jarmarku Jagiellońskim i przed
dużą sceną, gdzie odbywały się
koncerty. Na początku zagrał „Baja”,
następnie „Dobryje Grajki” z solistą
Krzysztofem Tatarczukiem, który
wykonał utwory z dwóch wydanych
już płyt oraz kilka piosenek w płyty
przedpremierowej Po godz. 20. 00
na scenie pojawił się „FART,” ze
specjalnie przygotowanym repertuarem. Wieczór należał do wokalistki
„CLEO”. Szczecinianka wystąpiła
w ze swoimi największymi hitami
m.in. „My Słowianie” czy „Łowcy
Gwiazd”.
W niedzielę, na Zalewie
przy Górze Zamkowej odbywały
się zawody wędkarskie, a w Parku
Królowej Heleny dużym zainteresowaniem cieszył się Międzynarodowy
Jarmark Jagielloński, pokaz królików rasowych i drobiu ozdobnego.
Na stadionie miejskim rozegrany
został mecz piłki nożnej. Na dużej
scenie zaprezentowały się zespoły
miast partnerskich, zagrały m.in.
zespoły „Slowhand” i „Silkqueen”,

nawiązywał konkurs krasomówczy
„Orator” i wykład profesora Adama
Czesława Dobrońskiego w Miejskiej
Bibliotece Publicznej.
Uczniowie naszych szkół pokazali jak wyglądało życie w naszym

deskorolkowe i rowerowe w skateparku znajdującym się na miejskim
stadionie, charytatywna Moto
Majówka dla miłośników jednośladów, prezentująca talenty bielskich
przedszkolaków Gala Małego Artysty, a także prezentacja twórczości
seniorów z Uniwersytetu Trzeciego
Wieku i akcja kulinarna przygotowana przez „Stowarzyszenie Ojcowizna
Ziemi Bielskiej”.
W niedzielę na scenie głównej
wystąpiła „Arka Noego”. Najpopularniejszy dziecięcy zespół wykonujący
piosenki o tematyce religijnej
przyciągnął pod scenę całe
rodziny. „Arka Noego” zaśpiewała bielszczanom największe
przeboje, w tym te, które znalazły się na ostatniej płycie.
Koncert został zrealizowany
w ramach budżetu obywatelskiego miasta Bielsk Podlaski.
W trzech rockowych zespołach
wystąpili: „Slowhand”, „Silk Queen” oraz „Luxtorpeda”. Bielski
„Slowhand” wykonał kilka piosenek z własnego, autorskiego
wydania. Gwiazdą sceny głównej był
koncert zespołu „Luxtorpeda”.
Powodzeniem cieszyło się VII
Międzynarodowe Biennale Twórczości Młodych o Złotą, Srebrną i Brązową Paletę – statuetkę Burmistrza

Zespoły szachowe

mieście przed wiekiem i jak wyobrażają je sobie za kolejne sto lat,
licealiści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki uczcili
pokazowym meczem szachowym
w setną rocznicę powstania swojej
szkoły. „Kościuchy” wygrały z „Resztą świata”.
Nowością były też zawody

ZAPROSZENIA

Miasta Bielsk Podlaski, wystawy
w Miejskiej Bibliotece Publicznej„Kramik Bielski”, „Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski – metropolita
wileński 1876 – 1955”.
Dni Bielska zakończyły się
pokazem laserowym DJ SALIS..
Foto, tekst: Tadeusz Szereszewski

8 czerwca - Miejska Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach zaprasza na spotkanie z fotografem artystą Natalią Kwiek, autorką fotografii prezentowanych w bibliotece pt. „Metamorfozy”,
początek o godz. 18.00
*
9 czerwca – Lokalna Grupa Działania “Puszcza Białowieska” zaprasza na “Piknik z LGD”
- plac przy Urzędzie Gminy w Boćkach, początek o godz. 10.00
*
9 czerwca – Miejski Ośrodek Animacji Kultury w zabłudowie zaprasza na rajd rowerowy
“Śladami Kowelina”. Zbiórka o godz. 10.00 przy Urzędzie Miejskim w Zabłudowie
*
10 czerwca - Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce serdecznie zaprasza na
drugi w tym roku festyn z cyklu „I tam żywuć ludzi”, który odbędzie się w Guszczewinie w gminie
Narewka, początek o godz.16.00
*
24 czerwca - Miejska Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach zaprasza na spacer historyczny
z księżną Anną z Sapiehów Jabłonowską. Spacer w towarzystwie pań w strojach uszytych na
podstawie wykrojów oświeceniowych. Zbiórka przy MBP o godz. 16.30. przejście na plac Jana
Pawła II, gdzie o godz.17.00 odbędzie się koncert muzyki oświeceniowej w wykonaniu nauczycieli
i uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Siemiatyczach.
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Noc Muzeów w Muzeum Białoruskim
w Hajnówce
Noc Muzeów to wyjątkowe
święto kultury, sztuki i nauki. W tę
noc Muzeum Białoruskie otworzyło
wszystkie swoje wystawy – zarówno
czasowe, jak i stałe. Zwiedzający
mogli obejrzeć zmodernizowane stałe
wystawy etnograficzne pokazujące
kulturę białoruską „Rzemiosło na
białoruskiej wsi Podlasia”, „Białoruska
zagroda”, oraz „Białoruski kalendarz”.

Plastyków, współorganizował sławne
plenery malarskie w Białowieży oraz
rzeźbiarskie w Hajnówce. Ceniony
malarz, pełen pasji i pomysłów, organizator powojennego życia artystycznego zmarł w 1992 r, pochowany na
cmentarzu katolickim w Hajnówce.
Drugą niezwykle interesującą
wystawą czasową przygotowaną
specjalnie na Noc Muzeów była wy-

Na wystawach dostępne były również filmy dokumentalne związane
z obrzędami na Podlasiu. Dostępna
była również wystawa zbiorowa
malarstwa „Hajnówka. Brama do
Puszczy”. Prace powstały podczas
pleneru malarskiego zorganizowanego z okazji obchodów jubileuszu
60 lat miasta Hajnówka w 2011 r.
Zainteresowaniem zwiedzających
cieszyła się również wystawa fotograficzna „PODLASIE W OBIEKTYWIE
2017” im. Wiktora Wołkowa , na
której prezentowane są przepiękne
zdjęcia ogólnopolskiego konkursu
organizowanego przez Muzeum
w Hajnówce od 13 lat.
Specjalnie na Noc Muzeów
zostało przygotowanych kilka wystaw czasowych. Zaprezentowaliśmy
pastele Tadeusza Bołoza- artysty
zasłużonego zarówno dla Hajnówki,
jak i Białostocczyzny. To właśnie
Bołoz jest autorem najsłynniejszego
obrazu- akwareli przedstawiającego
Hajnówkę w roku 1938 (Muzeum
Podlaskie, w którego zbiorach się
znajduje podaje rok powstania 1969).
Tadeusz Bołoz to organizator życia
artystycznego na Podlasiu. Zainicjował oraz przez wiele lat był prezesem
oddziału Związku Polskich Artystów

stawa rzeźby ze zbiorów Muzeum.
Zaprezentowaliśmy 24 rzeźby pięciu
artystów z Podlasia z muzealnych
zbiorów. Są to rzeźby Włodzimierza
Naumiuka, Mikołaja Korcha, Michała
Koca, Sławomira Smyka i Mirosława
Grygoruka.
Prezentowane były również
wystawy dokumentalne „Rock w Muzeum Białoruskim w latach 20042017” oraz „30 lat Muzeum Białoruskiego w Hajnówce”. Dopełnieniem
wystaw była rozbrzmiewająca tradycyjna muzyka białoruska.
Do tego niezwykłego wydarzenia włączyła się również drużyna
harcerska oraz jeden mały zuch ze
Szkoły Podstawowej Nr 4 w Hajnówce. Pod opieką Aliny Nesteruk
harcerze pełnili wartę na wystawach
muzealnych, służyli informacją,
pomocą oraz pilnowali porządku
w trakcie wydarzenia.
Muzeum w tę wyjątkową noc
odwiedzili głównie hajnowianie, ale
nie zabrakło również turystów m.in.
z Warszawy. Na następne nocne
zwiedzanie zapraszamy już za rok.
Agnieszka Tichoniuk

Projekt „Przygraniczny Alians
Etniczny” realizowany jest z dotacji
Urzędu Miasta Hajnówka

Siemiatycze

Festiwal pieśni patriotycznej
Obchodom 100-lecia odzyskania niepodległości towarzyszy
wysyp różnego rodzaju inicjatyw.
W tym wyścigu nie może zabraknąć
szkół, bo tam wychowanie patriotyczne powinno być na pierwszym
miejscu. Czy takie powody legły
u podstaw zorganizowania przez
Szkołę Podstawową nr 3 w Siemiatyczach I Festiwalu Pieśni i Piosenki
Patriotycznej? Odbył się on 14 maja,
a wzięło w nim udział kilkudziesięciu
wykonawców z Siemiatycz i okolic.
Nagrodę główną otrzymała
Kamila Kryńska z Gimnazjum w Perlejewie, która wykonała “Piosenkę
o Wojtku”. Drugie miejsce zajął
zespół wokalny ze Szkoły Podsta-

wowej w Boćkach (utwór “Idą leśni”),
a trzecie – Nikita Somers z Gimnazjum w Boćkach (utwór “Kolęda
warszawska”). Wyróżnienia otrzymali Michał Mędrycki, Natalia Mirosz
i Weronika Porzezińska - uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach, Julia Somers z Gimnazjum
w Boćkach, Paulina Kościjańczuk
z Gimnazjum w Perlejewie oraz klasy
edukacyjno-terapeutyczne z Zespołu
Szkół Specjalnych w Siemiatyczach.
Patronat nad Festiwalem
sprawował Burmistrz Siemiatycz.
A tak na marginesie ciekawi mnie ile
z tych patriotycznych imprez będzie
kontynuowane w latach następnych?
(wss)
Wieści Podlaskie

Pod patronatem „Wieści”
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• Młodzieżowa Orkiestra Dęta
i Marżoretki z Wasilkowa
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta
i Marżoretki z Grodna
• i gospodarze - Młodzieżowa
Orkiestra Dęta i Marżoretki z Hajnówki.
Trasa parady wiodła z Hajnowskiego Domu Kultury ulicą Tamary
Sołoniewicz, przez rondo abp.gen.
dyw.Mirona Chodakowskiego, ulicami: Stefana Batorego, Aleksego Zina
i Parkową do Amfiteatru Miejskiego.

Parada Orkiestr Dętych
Otwarcia impezy dokonał burmistrz
Jerzy Sirak, w towarzystwie komendanta powiatowego PSP mł. bryg.
Piotra Koszczuka.
Po musztrze paradnej i wspólnym odegraniu hymnu państwowego i Marszu I Brygady Legionów orkiestry prezentowały swój dorobek.
Organizatorem Parady były:
Urząd Miasta Hajnówka i Hajnowski
Dom Kultury. (więcej zdjęć na www.
wiescipodlaskie.eu)
Wiesław Sokołowski

Trwa nabór do Programu
Stypendialnego Fundacji Edukacyjnej
Jana Karskiego
Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego rozpoczęła coroczny nabór kandydatów
do udziału w Georgetown Leadership Seminar 2018. Organizuje je
Edmund A. Walsh School of Foreign
Service Uniwersytetu Georgetown,
w którym uczył prof. Jan Karski.
Krupice

Jest to seminarium dla 35 przyszłych liderów z całego świata,
które odbędzie się w Waszyngtonie pod koniec października br.
Fundacja przyzna dwa stypendia.
Termin składania aplikacji mija 15
czerwca br.

Seniorzy z Krupic nie moga
narzekać na nudę. Rozpoczęły się
kolejne warsztaty prowadzone
przez Dorotę Kućmierowską-Le-

oniuk. Uczestnicy warsztatów uczą
się quilingu; czyli swojskiej papieroplastyki - tzn.wykonywana dekoracji
z papieru i bibuły.
(cec)

Więcej na stronie www.wiescipodlaskie.eu

Warsztaty qullingu

Rewitalizacja Milejczyc
Milejczyce to kolejna gmina,
po Szudziałowie i Zabłudowie, dla
której Zarząd Województwa zatwierdził program rewitalizacji.
Obejmie on sołectwa:Choroszczewo, Milejczyce, Mikulicze,
Rogacze i Wałki zamieszkałe przez
589 osób. W ramach programu
będą realizowane zarówno projekty
społeczne jak i inwestycyjne. Te
pierwsze obejmują zajęcia aktywizujące seniorów, przeciwdziałanie
uzależnieniom oraz przemocy
w rodzinie a także szkolenia i kursy
podnoszące kwalifikacje zawodowe.
Planowane inwestycje obejmują m.in.: rekultywację zbiornika
retencyjnego „WAŁ”, rewitalizację

synagogi, remont i termodenizację
szkoły w Milejczycach, oraz remonty
świetlic w Mikuliczach, Rogaczach
i Wałkach i modernizację drogi Pokaniewo-Pokaniewo Kolonia.
Pochodzące z funduszy UE
środki finansowe zostaną uzupełnione pochodzącymi z budżetu
gminy.
(sok)

Grodzisk

Z „sąsiedzką” wizytą
Delegacja gminy Grodzisk
uczestniczyła w uroczystej sesji
Rady Miasta Grodzisk Wielkopolski
z okazji 715-lecia nadania praw
miejskich. Trzydniowa wizyta (1720 maja) była okazją do wymiany
doświadczeń i zaplanowania dalszej
współpracy.
(seb)

Nominacja dla Siemiatycz
Narodowa Rada Ekologiczna
nominowała miasto Siemiatycze
do finału Krajowej Nagrody Ekologicznej „Ekojanosik - Zielona Wstęga
Polski”.
Celem inicjatywy jest wyróż-

nienie m.in. jednostek samorządu
terytorialnego w realizacji działań
mających wpływ na poprawę oraz
stan środowiska naturalnego oraz
zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
(s)
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Przez dwa dni można było oglądać modele w Osiedlowym Domu Kultury w Bielsku Podlaskim

„Bielska Majówka Modelarska 2018”
W dniach 5 - 6 maja w Osiedlowym Dom Kultury w Bielsku Podlaskim odbyła się „Bielska Majówka
Modelarska 2018”. W konkursie
wzięło udział 86 modelarzy z Polski,
Litwy i Rosji, którzy we wszystkich
grupach wiekowych wystawili 340
modeli, w tym modelarze z Polski

wystawili 278 modeli ,Litwini 57
modeli, a z Rosji 5 modeli. Organizatorem konkursu był Osiedlowy
Dom Kultury w Bielsku Podlaskim
oraz bielskie „Koło Modelarskie
TUR” współpracujące z ODK.
W grupie wiekowej „Młodzik”
zaprezentowano 106 modeli. Najliczniejszą grupę stanowiły pojazdy
kołowe i budowle. W grupie wiekowej „Junior” zostało wystawionych
35 modeli, w tym pojazdy kołowe
9 i samoloty 6. Grupę wiekową
„Senior” reprezentowało 199 modeli. Najliczniejszymi kategoriami
były pojazdy gąsienicowe standard
i pojazdy gąsienicowe open .
Nowością były kategorie specjalnę: „Na drogach ku niepodległości” - 9 modeli i „Ku zwycięstwu”
- 21 modeli.
Siemiatycze

Prace przedstawiono w następujących kategoriach: samoloty,
statki i okręty, pojazdy kołowe, pojazdy gąsiennicowe, figurki i zwierzęta,
budowle, rakiety i science-fiction.
Wśród „Młodzików”, w kategorii
„samoloty” zwyciężył Bartłomiej
Paszko, przed Mateuszem Tom-

czukiem i Małgorzatą Wiercioch.
W kategorii „statki okręty” Tadeusz
Błaszczyk, - kuter torpedowy, przed
Janem Strelczukiem - holownik
ms „Kaczor” i Kacprem Naruszewiczem –kuter torpedowy.
Na uwagę zasługują nagrodzone modele wśród pojazdów
gąsiennicowych: Simona Arsavskija, Bartłomieja Paszko i Kacpra
Naruszewicza.
Ze względu na ograniczoną
możliwość tekstową ograniczę
się do przedstawienia nagrodzonych w kategoriach specjalnych i
nagrodach za modele 1/50. I tak
w kategorii „Na drogach niepodległości” zwyciężył Paweł Mistewicz
– Sopwith F.1 „CAMEL”, przed Piotrem
Targońskim – 75 mm Armata Polowa
wz 1897 i Mirosławem Stawiakiem –

Jesteśmy razem

Po raz ósmy odbyła się w Siemiatyczach Podlaska Spartakiada
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
„Jesteśmy razem”. Wzięło w niej
udział 200 podopiecznych placówek
kształcenia specjalnego z województw: lubelskiego, mazowieckiego
i podlaskiego.
Spartakiadę rozpoczął Marsz
Godności Osób Niepełnosprawnych,
który przeszedł barwnym korowodem
ulicą 11 listopada.
W spartakiadzie uczestniczyły drużyny: Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku,
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka
w Sokółce, Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łosicach, Zespołu
Szkół Specjalnych im Jana Pawła II

w Bielsku Podlaskim, Zespołu Szkół
Specjalnych im Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, Środowiskowego
Domu Samopomocy w Nowych
Litewnikach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dołubowie, Stowarzyszenia
Pomocy Szansa, Warsztatów Terapii
Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach, Zespołu Szkół Specjalnych
w Siemiatyczach, Szkoły Filialnej przy
ZOL dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach
Średnich, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Siemiatyczach, Gimnazjum
Specjalnego w Siemiatyczach, Szkoły
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
w Siemiatyczach.
Na zakończenie wszystkie
drużyny otrzymały pamiątkowe
medale, drużynowe puchary oraz
dyplomy.
(cz)

(foto sp. siemiatycze)
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Airco DH 9. W kategorii „Ku wolności”
I miejsce wywalczył Jan Musiał – T
34/76, II Mirosław Stawiak – ORP
GARLAND, a III Marek Sowiński – B –
25 Michell MKII.
Nagrody za modele 1/50 otrzymali: Mateusz Tomczuk za Su 7
BKŁ, Damian Wolański za Su 7 BKŁ.
„Modelandia” z Czarnej Białostockiej
przyznała swego siwaka dla Tadeusza Błaszczyka za „Lot na Marsa”.
Grand Prix Prezesa Spółdzielni
Mieszkaniowej otrzymali: W grupie
wiekowej „Młodzik”: Karolina Misterowicz – Chatas Olenderska, w grupie
wiekowej „Junior” Piotr Mieszkowski
– Lokomotywa Parowa Penydarren,
a w grupie wiekowej „Senior”: Tmosz
Guz – Nisshin.
W Grand Prix „Kartonowego
Tura” wyróżniono Mateusza Tomczuka (młodzik), Piotra Mieszkowskiego
(Junior) i Jana Musiała (senior).
Nagrody przyznali również

anonimowy darczyńca, który przyznał
2 nagrody za modele w skali 1:50.
Grand Prix przyznały następujące

Bielska Majówka pokazała, jak
wielką pasją jest modelarstwo, skupia
ono w swoich szeregach zarówno

wydawnictwa: Extra Model, Fly
Model, GPM, Świat z kartonu, Wektor.
Nagrody wręczał, życząc dalszych sukcesów Jan Nikitiuk, prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku
Podlaskim.
Andrzej Dłużewski, współorga-

dzieci, młodzież i starszych. Jeżeli
masz zdolności manualne, możesz je
rozwijać w Kole Modelarskim „TUR”.
Spotkania prowadzone są przez Piotra Kozłowskiego i Krzysztofa Gliwę
przy ul. Sienkiewicza 7a, wejście od
szczytu we wtorki i czwartki w godz.

- Pracownia plastyczna „Wspólne
Dzieło”. Otrzymała ją modelarnia
z Oleśnicy, - OSM Warmia, Modelandia z Czarnej Białostockiej oraz

nizator, podziękował za tak liczne
przybycie na „Bielską Majówkę Modelarską 2018” zapowiadając, że w roku
następnym będzie ona kontynuowana.

17 – 18 30. Nie zwlekaj! Skorzystaj
z okazji już dziś!.
Foto, tekst: Tadeusz Szereszewski

Młodzi bohaterowie z Nurca
12 maja obok torów kolejowych w okolicach wsi Sycze doszło
do groźnego pożaru. Ogień zauważyli i wszczęli alarm dwaj uczniowie
Szkoły Podstawowej w Nurcu Stacji,
13-letni Bartek i 11-letni Alex.
Bohaterscy chłopcy otrzymali
na uroczystym apelu, w dniu 24
maja, podziękowania oraz drobne
upominki, które wręczył im z-ca
Komendanta Powiatowego PSP
w Siemiatyczach st. kap. Sylwester
Uściniak. Bartkowi i Alexowi gratulujemy.
(sok)
(zdjęcie: Agnieszka BolewskaIwaniuk)

Orla

Dekomunizacja po warszawsku
Warszawski samorząd i mieszkańcy nie pogodzili się z „dekomunizacyjnymi” rozstrzygnięciami
wojewody mazowieckiego i jego dezyzję zawierającą zmiany nazw ulic
zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. WSA stanął po
stronie samorządu i mieszkańców
i zarządzenie wojewody zmieniające nazwy 25 ulic uchylił. Dotyczy
to m.in. zmiany nazwy al. Armii
Ludowej na Lecha Kaczyńskiego,
Związku Walki Młodych na Andrzeja
Romockiego „Moro” czy 17 stycznia
na Komitet Obrony Robotników.

Zdaniem sądu zarządzenie
Wojewody było obarczone błędem,
bowiem nie wskazywało w jaki
sposób w zmienianych nazwach
ulic propagowany był komunizm.
Decyzję w sprawie kolejnych ulic
WSA podejmie na początku czerwca.
I co na to podlascy samorządowcy
ochoczo - często wbrew mieszańcom - zmieniający nazwy ulic czy
zrywający -lub burzący - tablice
z „niesłusznych” pomników o czym
na łamach „Wieści” niedawno pisaliśmy?
(PO)

(Do)Wolność
czytania

Zakończyła sie XV edycja ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek „(Do)
Wolność czytania”. Tradycyjnie uczestniczyła w nim gminna biblioteka
w Orli. Święto zainaugurowała 8 maja
grupa teatralna „Bajka” działająca
przy miejscowej szkole podstawowej
spektaklem w języku białoruskim
o jeżu, który szukał przyjaźni. Na zakończenie wystąpił zespół Art Squad ze
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bielsku. Zaprezentowały się także
„Ośmiorniczki” ze szkoły w Orli. (czar)
Wieści Podlaskie

Grzyby Orzepy

Będzie asfalt

Na wstępnej liście rankingowej
dofinansowań w ramach Rządowego
Programu na Recz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej – województwo podlaskie
2018” znalazł się projekt przebudoRudka

wy drogi gminnej Cecele - Grzyby
Orzepy o długości ok. 200 m na odcinku od drogi wojewódzkiej do wsi
Orzepy. Dotychczasowa droga gruntowa zyska nawierzchnię asfaltową.
Realizacja projektu przewidziana
jest na sierpień – wrzesień br. (cec)

Święto patrona rolników

W dniach 5 - 6 maja odbywały
sie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. K. Kluka
w Rudce XIV Krajowe Uroczystości
Wspomnienia Świętego Izydora
Oracza - patrona rolników. Obchody
rozpoczęla msza św. pod przewodnictwem biskupaTadeusza Pikusa,
po niej zasadzono przy kościele
pamiątkowy dąb, któremu nadano
imię „Izydor”.
Dalsza część uroczystosci
odbywała się wZespole Szkól. Rozpoczął ją występ szkolnego zespołu
wokalnego „Septyna”, który wykonał
utwór „Kwiaty polskie”.
W obchodach licznie uczestniczyli przedstawiciele administracji
państwowej i samorządowej, uczniowie i ich rodzice oraz członkowie
Zarządu Stowarzyszenia Świętego
Izydora Oracza w Białymstoku
i Łomżyńsko-Drohickiego Bractwa
Kurkowgo. Wśród zaproszonych

gości byli m.in.: Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel,
posłankana Sejm RP Bernardeta
Krynicka, Marszałek Województwa
Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego.
Podczas spotkania wręczono
odznaczena , wyróżnienia i podziękowania rolnikom iinstytucjom
związnym z rolnictwem, a Zespół
Szkół w podziękowaniu za zorganizowanie uroczystości otrzymała obraz
św. Izydora Oracza oraz traktor
ogrodniczy z osprzętem.
Pierwszy dzień uroczystości
zakończył montaż słowno-muzyczny
pt. „jedną drogą dziś idziemy”.
Kolejny dzień obchodów kontynuowano w kościele p.w. Ducha
Świętego w Białymstoku. Po mszy
uhonorowano laureatów XIV edycji
Medalem Świętego Izydora Oracza
za szczególne zasługi w rolnictwie
i osób zasłużonych w szerzeniu kultu
patrona rolników.
(czar)

Festyn „ Majówka z Rodziną „ w Nurcu-Stacji
W niedzielne popołudnie
w miejscowym Parku dnia 27 maja
2018r odbyła się XVI edycja festynu
pod nazwą „ Majówka z Rodziną”.
Organizatorem imprezy był Gminny
Ośrodek Upowszechniania Kultury
w Nurcu-Stacji.
Piękna słoneczna pogoda
przyczyniła się do wyjścia dzieci
wspólnie z rodzicami i najbliższymi
na wydarzenie kulturalne
w plenerze .
Festyn rozpoczął się zabawami animacyjno – muzycznymi dla
dzieci , które poprowadzili animato-

rzy z Centrum Zabawy i Nauki „ Inny
Świat” w Białymstoku. Artystycznie
na scenie
zaprezentowały się : miejscowy zespół „ Tęcza” , zespół pieśni
i tańca „ Małe Podlasie” z Siemiatycz
, folklorystyczny zespół „ Kalina”
z Żurobic, następnie zaprezentowała
się grupa tańca
nowoczesnego „Last Kings”
działająca przy GOUK pod kierunkiem instruktora pana Krzysztofa
Twarowskiego, folkloru białoruskiego i ukraińskiego można było
posłuchać w wykonaniu lokalnego

zespołu „ Niezabudki”, gościnnie
na scenie wystąpił zespół muzyczny „ Progres” z Hajnówki, którego
program spotkał się z aplauzem
publiczności i niektórych zachęcił
do tańca.
Dodatkowymi atrakcjami
programu festynu był dmuchany
plac zabaw , stoisko z lizakami,
tradycyjnymi lodami oraz stoisko
degustacyjne zorganizowane przez
Stowarzyszenie „ Moszczonka”
z Moszczony Pańskiej oraz stoiska
animacyjne: kącik malucha ,malowanie buziek, wykonywanie tatuaży
dziecięcych, malowanie płóciennych
toreb, zamykanie w dużej bańce
mydlanej, stoiska gier logicznych.
Atrakcje cieszyły się dużym powodzeniem wśród najmłodszych
uczestników festynu, gdyż były
udostępnione bezpłatnie z okazji
zbliżającego się Dnia Dziecka.
Festyn przebiegał w miłej,
rodzinnej atmosferze o czym przekonywały uśmiechnięte buzie dzieci
i rodziców jak również pozostałych
uczestników imprezy.
Końcowym punktem festynu
była zabawa taneczna skierowana
do miłośników muzyki i tańca, którzy mogli pobawić się na świeżym
powietrzu przy muzyce znanego
zespołu „ Atut”.
Irena Janoszuk

Juchnowiec Kościelny

Rycerze św. Floriana
Św. Florian, rzymski żołnierz
i męczennik, jest czczony w całej
Polsce głównie jako patron podczas
klęsk pożaru, powodzi i sztormów
oraz patron strażaków. Ma to swoje
źródło w XVI w., kiedy pożar strawił
tę część Krakowa, w której znajduje
się dzielnica Kleparz. Ocalała jedynie wystawiona na Kleparzu okazała
świątynia, właśnie z relikwiami św.
Floriana. Poświecone mu święto
obchodzone jest 4 maja i ten dzień
w naszym karju jest uznany za
święto strażaków.

W gminie Juchnowiec Kościelny obchody Dnia Strażaka
rozpoczęto tradycyjnie od mszy. Po
uroczystościach przy pomniku „Za
wiarę i wolność” strażacy udali się
do wsi Hermanówka, gdzie przed
remizą odbył się uroczysty apel.
Wyróżniający się druhowie otrzymali medale i odznaczenia. Medal
Honorowy im. Bolesława Chomicza
otrzymali druhowie: Jan Andrzejewski i Antoni Bućko. A na zakończenie
imprezy nie zabrakło, oczywiście,
strażackiego bigosu.
(wss)
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GMINA NAREWKA
Skup ziół w maju
Już teraz na
ugorach i łąkach oraz w lasach
w dolinach rzek Narwi, Narewki
i Bobrówki można zbierać najlepsze
jakościowo zioła lecznicze. Zbierają
je przeważnie kobiety. Kontaktują
się z punktem skupu, biorą cennik
i dowiadują się , na jakie zioła jest
największe zapotrzebowanie , kiedy
powinno się je zbierać i jak suszyć (m.
in. nie wolno na słońcu). Warto przy
tym pamiętać, że nie wolno wyrywać
wszystkich ziół w jednym miejscu,
trzeba część zostawić, aby mogły tu
rosnąć w następnych latach.
W punkcie skupu ziół w Babiej
Górze (wieś liczy 54 mieszkańców)
w gminie Narewka można sprzedać
m. in. suszony kwiat tawuły i zarobić
10 złotych za kilogram. Opłaca się
zbierać liście poziomki - są one
w cenie 10 złotych za kilogram,
Siemiatycze
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy podsumowała już efekty
tegorocznego „grania”. Mimo wielu
przeciwności do puszek trafiło wiecej
pieniedzy niż w roku ubiegłym i są
już pierwsze efekty tej chojności. Do
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Bacikach Średnich trafiły kolorowe
łóżka i szafki z logo WOŚP. Ośrodek
otrzymał 28 łóżek młodzieżowych i 7
dziecięcych szczebelkowych.
Także oddział pediatryczny
siemiatyckiego szpitala wzbogacił

liście brusznicy - 12 zł, liście babki
szerokolistnej - 12 zł, liście podbiału - 10 zł, liście pokrzywy - 8,50 zł,
liście mniszka - 7 zł i liście wierzby
i brzozy - po 4 złote.
Za kilogram suszonego ziela
pięciornika otrzymamy 13 zł, babki
szerokolistnej - 25 zł, podagrycznika
- 5 zł, pokrzywy - 2.50 zł i tawuły 3,50 zł oraz za suszoną korę dębu
- 2,50 zł. Dobrze płatne są korzenie
tawuły - 15 zł za kilogram , łopianu 12,60 zł, pięciornika - 13 zł, kobylaka
- 7 zł i żywokostu - 6 zł.
O właściwościach leczniczych
ziół wiele napisano. Są one skuteczne
na różne dolegliwości, mają szerokie
zastosowanie w leczeniu wielu chorób. Służą do wyrobu kosmetyków.
Zioła to są również niezbędne jako
przyprawy w kuchni.
Jan Ciełuszecki

Lewkowo Nowe

Sklepu nie ma,
a szyld wisi
Gminna Spółdzielnia w Narewce w powiecie hajnowskim pozbywa się swych sklepów. Są one
nieczynne w pięciu wsiach. Ostatni
zamknięto 15 pażdziernika ubiegłego roku w Lewkowie Nowym,
ale na frontowej ścianie budynku
szyld z napisem “Sklep spożywczy
GS Narewka” pozostał do dziś. Po
co? Turystów w błąd wprowadzać?
Na początku tego roku poprosiłem panią prezes o zabranie
szyldu ze swej placówki w Lewkowie Nowym. Bo pytają mnie jako
radnego i sołtysa tej wsi, kiedy ten
sklep jest otwarty? Mijają kolejne
miesiące, a szyld jak wisiał tak wisi.
Mówić do pani prezes GS, to to samo
co grochem o ścianę.
(jc)

Orkiestra pomaga
się o nowy sprzęt, który zastąpi stary
i mocno już zużyty. Na odział Fundacja dostarczyła 15 nowych łóżek
wraz z szafkami przyłóżkowymi oraz
nowoczesny aparat EKG. Ale to nie
wszystko, bowiem w najbliższym czasie do Siemiatycz trafi jeszcze 6 łóżek
dziecięcych szczebelkowych. Nowe
łóżka, zdaniem personelu, znacznie
ułatwią im pracę oraz komfort pobytu
małych pacjentów w szpitalu. Posiadają nie tylko regulowaną wysokośc
oparcia i osiową blokadę kół ale też są

wyposażone w materace przeciwodleżynowe i wyciągniki z uchwytem.
Siemiatyczanie, którzy wsparli
Orkiestrę widzą już efekty swojej
chojności, a niedowiarkowie mają
dowód, że warto WOŚP wspomagać.
Tym bardziej, że nie jest to pierwszy
taki „prezent”. W ubiegłym roku WOŚP
podarowała siemiatyckiemu szpitalowi 13 łóżeczek dla niemowląt, 11
łóżek dziecięco-młodzieżowych, 24
szafki przyłóżkowe, 2 pompy infuzyjne oraz pulsoksymetr.
(sok)

Laureat z Perlejewa
Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Białymstoku już po raz
szósty zorganizowali wojewodzki
konkurs plastyczny promujący
województwo podlaskie. Nazwa
konkursu „Podlasie - mnie ta ziemia
od innych droższa” jest swoistą
parafrazą wiersza patrona SP nr 5
- Władysława Broniewskiego.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono około 600 prac

dzieci i młodzieży z podlaskich szkół
podstawowych i gimnazjalnych .
Konkurs jest wspierany organizacyjnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Tegoroczną
uroczystą galę finałową odbytą 15
maja w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego rozpoczęła
prezentacja filmu promocyjnego
naszego regionu.
Uczestnicy konkursu oceniani

byli w dwóch kategoriach: forma
płaska i przestrzenna oraz w kilku
kategoriach wiekowych.
W kategorii „forma przestrzenna - klasy VII oraz II i III Gimnazjum”
drugie miejsce za pracę: „Palma
Wielkanocna” zdobył Jakub Rękawek
z Gimnazjum w Perlejewie.
Jakubowi gratulujemu i życzymy dalszych sukcesów.

XVII Plener Malarski
W Narewce (powiat hajnowski) trwa wiosenno-letni Międzynarodowy Plener Malarski. Biorą w nim
udział artyści malarze z Polski
i z Białorusi m. in. z Warszawy,
Białegostoku, Hajnówki, Lublina
i Czerwieńska oraz z Brześcia
i Grodna. W tym roku rysują ołówkiem, kredką i tuszem. Tworzą
grafiki artystyczne. Na poprzednich
plenerach w Lewkowie Starym ,
Narewce i w Siemianówce malowali
farbami olejnymi i akrylem, wybierali również techniki mieszane.
Malarze polubili piękne okolice
nad rzekami Narewką i Narwią
oraz ciche wsie w pobliżu Puszczy
Białowieskiej jeszcze z drewnianymi
domami z ciekawymi zdobieniami.
Komisarzem pleneru jest prof.
Tomasz Świerbutowicz z Lublina (na
zdjęciu). Uczestniczą w plenerze
m. in. Wiktor Kabac, Piotr Gagan
i Marek Sapiołko z Hajnówki, Teresa i Tomasz Świerbutowiczowie
Gródek

„Biały Gryf” to nagroda Wójta
Gminy Gródek, której I edycję ogłoszono na terenie gminy. Kandydatów do nagrody można zgłaszać
do 29 czerwca br. Mogą to zrobić
stowarzyszenia, fundacje, instytucje i firmy działające na ternie
gminy oraz grupy 20 mieszkańców
mających czynne prawo wyborcze.
Nagroda będzie przyznawana
w trzech kategoriach:
- działalność w sferze gospodarczej,
- działalność w sferze społecznej,
- działalność w sferze kulturalnosportowej.
(sok)

(sok)

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Rudka, Wyszki

Biały Gryf

GK.6721.1.2018

z Lublina, Elżbieta Wolfgram
i Krzysztof Trzaska z Warszawy,
Radosław Macijewicz z Białegostoku i Urszula Szkop z Czerwieńska
oraz Ina Dzianiszczyk z Brześcia
i Olga Bujko z Grodna. W sprawach
organizacyjnych niezastąpioną jest
miła i sympatyczna Anna Jurgielaniec - żona zmarłego pięć lat temu
malarza Kazimierza Jurgielańca
z Białegostoku.

Będą nowe
mundury
Gmina Rudka otrzyma 6 000 zł
na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek
OSP. Stosowna umowa w tej sprawie
podpisana została 23 maja pomiędzy
Urzędem Marszałkowskim a Wójtem
Gminy.
W tym samym dniu podobną
umowę podpisał Mariusz Korzeniewski Wójt Gminy Wyszki, która otrzyma
9 000 zł. z przeznaczeniem na zakup
specjalistycznego ubrania ochronnego. W sumie 23 maja (w siedzibie
OSP w Boćkach) podpisano umowy
z 22 gminami z powiatów: bielskiego,
hajnowskiego i siemiatyckiego. (wss)
Narew, dnia 21 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY NAREW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
z obszaru gminy Narew
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Narew uchwały Nr XXXII/160/17
z dnia 29 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów z obszaru gminy Narew obejmujących działkę Nr 725/15 w miejscowości Narew, z przeznaczeniem na
cele zabudowy produkcyjno – usługowej oraz magazynowej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w terminie do 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w siedzibie Urzędu
Gminy Narew, 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz
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Narew, dnia 21 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY NAREW

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów z obszaru gminy Narew
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Narew uchwały Nr XXXII/159/17
z dnia 29 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Narew zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/102/96 Rady Gminy w Narwi z dnia 29
sierpnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Białostockiego Nr 29, poz. 103) – w zakresie zmiany objętego projektem planu dla
działki o nr geodezyjnym 1458/122 obręb Narew.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w terminie do 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w siedzibie Urzędu
Gminy Narew, 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz
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SPORT
Cd. ze str. 1

Podstawowej w Augustowie. W gminie Wyszki, w której plebiscyt został
zorganizowany po raz dziewiąty
najpopularniejszym sportowcem
została Paulina Baranowska.
W mieście Bielsk Podlaski tytuł
najpopularniejszym sportowca czytelnicy „Wieści” przyznali Jakubowi
Krasowskiemu, a w mieście Brańsk
Jakubowi Małaszkiewiczowi.
W powiecie o tytuł „Sportowca
2017 Roku” rywalizowano w pięciu
kategoriach.
W kategorii „uczniowie urodzeni w 2005 r i młodsi” zwyciężył Jakub
Krasowski, w kategorii „uczniowie
urodzeni w latach 2002 - 2004” laureatem została Wiktoria Rajewska.
Wśród gimnazjalistów wygrał
Artur Nasiłowski, a najpopularniejszym oldbojem został Mariusz
Wowtoniuk.
Po raz pierwszy rywalizowały
ze sobą drużyny sportowe. Tytuł
sportowej drużyny powiatu w 2017
roku zdobyła drużyna chłopców

Czeremcha
Od 2009 roku jest obchodzony Europejski Tydzień Sportu
dla Wszystkich. Jest to największa
impreza sportu masowego w Polsce. Po raz dziewiąty uczestniczyła
w nim gmina Czeremcha. Tydzień
rozmaitych konkurencji sportowo-

Sportowa gala w Bielsku Podlaskim

w koszykówce z Gimnazjum nr 1
w Bielsku Podlaskim.
Podobnie jak w roku ubiegłym
Kapituła Plebiscytu postanowiła przyznać tytuły „Najlepszego
Sportowca”. Zdobyły go: Klaudia
Boguszewska (SP w Topczewie),

Eliza Górska (GP nr 1 w Bielsku
Podl.), Aleksandra Jarmocik (SP nr
3 w Bielsku Podl.) oraz Magdalena
Michalewicz (II LO).
W XII Plebiscycie „Trener Ziemi
Bielskiej 2017” zwyciężył Andrzej
Gliwa. (z powodu nieobecności

nagroda zostanie wręczona w następnym roku).
Współorganizatorem Plebiscytu
byli Burmistrzowie Bielska Podlaskiego i Brańska oraz Wójtowie Bielska
Podlaskiego i Wyszek. Patronat nad
naszym sportowym współzawod-

nictwem sprawowali Wojewoda
Podlaski i Marszałek Województwa
Podlaskiego oraz Podlaska Federacja
Sportu. Patronat medialny Polskie
Radio Białystok. Szersza informacja
na www.wiescipodlaskie.eu.
Wiesław Sokołowski

Tydzień sportu
-rekreacyjnych zakończyl rozgrany
1 czerwca Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Czeremcha. Grano
systemem każdy z każdym, 2 razy
po 10 minut.
W meczu o trzecie miejsce
zagrały drużyny OSP Czeremcha :

Nasycalnia Czeremcha, mecz zakończył się wynikiem 2 : 4, W walce
o pierwsze miejsce drużyna Kolejarza Czeremcha zmierzyła się z hajnowską drużyną „Nam strzelać nie
kazano”. Po bardzo wyrównanej grze
wynikiem 1: 0 zwycieżył Kolejarz.
Końcowa klasyfikacja:
1. Kolejarz Czeremcha
2. Nam strzelać nie kazano
3. Nasycalnia Podkładów Czeremcha
4. OSP Czeremcha
5. Coco Jambo Czeremcha
Najlepszym bramkarzem turnieju został Mateusz Bedkowski
(tylko 1 wpuszczony gol) a najlepszym strzelcem Krzysztof Korowaj
(9 strzelonych goli). Wszystkie drużyny zostały nagrodzone pięknymi
pucharami ufundownymi przez
Urząd Gminy Czeremcha.

Siemiatycze

Gmina Siemiatycze pozazdrościła innym i też organizuje zawody
w biegach. 9 czerwca na torze
motocrossowym KM „Quercus” w Romanówce organizuje bieg na 5 kilometrów z przeszkodami pod hasłem
„Ekstremalna piątka”. Główną nagrodą
jest „Puchar Wójta Gminy Siemiatycze”

w kategorii męskiej i żeńskiej. Przwidziane są także nagrody pieniężne dla
najlepszych biegaczy.
Regulamin imprezy znajduje się
na stronie www.gminasiemiatycze.pl,
informację można także uzyskać pod
telefonem 504 433 498.
(cec)

Siemiatycze

Igrzyska młodych piłkarzy

(więcej zdjęć www.wiescipodlaskie.eu)

(wsok)

Gmina biega

21 maja na Orliku w Siemiatyczach spotkały się reprezentacje
w piłce nożnej finalistów Igrzysk
Dzieci w piłce nożnej. O I miejsce
w województwie rywalizowały
drużyny z: SP 14 z Białegostoku,
Lewickie

SP 1 z Łap, SP 1 z Siemiatycz i SP
11 z Suwałk. Najlepiej w starciu
z rywalami poradzili sobie młodzi
piłkarze z Suwałk, którzy wyprzedzili
drużynę gospodarzy turnieju.
(s)

OSP w KSRG

Ochotnicza Straż Pożarna w Lewickich została włączona z dniem 1
maja br do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Rozkaz o włączeniu
do systemu odebrał Komendant OSP

21maja, w trakcie wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka. OSP Lewickie
jest drugą jednostą z gminy Juchnowiec Kościelny (po OSP Juchnowiec
Dolny) włączoną do KSRG.
(seb)
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