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Motto numeru:

„Prawdziwa miłość jest jak zjawa. Wielu o niej
słyszało, ale nieliczni naprawdę widzieli.”

François de La Rochefoucauld

Przybudki gm. Narew

Dąb Dunin
Europejskim Drzewem Roku 2022

OPINIE...
„Jestem z województwa podlaskiego, bezpieczeństwo mojego regionu i jego mieszkańców leży mi na
sercu, jest dla mnie najważniejsze. Lobbuje w Sejmie za dywizją podlaską, klasami mundurowymi, utworzeniem
jednostki WOT w Bielsku Podlaskim. To wszystko wpłynie nie tylko na bezpieczeństwo, ale też na zachowanie
młodych mieszkańców. Podlaskie się wyludnia , szansą na zmianę tej sytuacji byłyby nowe jednostki wojskowe.”
– Paweł Krutul, poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej

CZY WIESZ ŻE ...
Inflacja w maju wg GUS wyniosła 13,9 proc. i jest najwyższa od 24 lat.
To tak jakby ktoś zabrał Ci jednomiesięczne pobory lub emeryturę.
Pamiętaj: - Na inflacji wszyscy tracą, zyskuje rząd bo ma większe wpływy z podatku VAT.
Narewka w gronie 5 miejsc, które musisz odwiedzić w 2022 roku!

Pomysł na weekend

Zakończyło się głosowanie na Europejskie Drzewo Roku
2022. Tytuł – wynikiem 179 317
głosów – zdobył 400 letni Dąb

Dunin rosnący w Przybudkach
w gminie Narew. Drugie miejsce w konkursie zajęła Hiszpania
Cd. str. 2

Szukasz idealnego miejsca na „Rowerowa Narewka”, którego aurowerowe eskapady? „Wiadomości torem jest stowarzyszenie Narewka
Turystyczne” polecają niezawodny Kultur i Pokoleń, przy wsparciu fina ten rodzaj aktywności kierunek
nansowym Urzędu Gminy Narewka.
podróży: Gmina Narewka! A wszystProjekt „Rowerowa Narewka”
ko to za sprawą licznych szlaków to bez wątpienia rozpoznawalna
turystycznych, biegnących przez jej wizytówka turystyczna, która poteren, w tym fantastycznych tras zwala odkryć zalety naszej gminy
rowerowych stworzonych w ramach - miejsca, które posiada wszystko,
nagrodzonego tytułem „Najlepsze- co niezbędne, dla odwiedzających ją
go Produktu Turystycznego Woje- gości. Zajrzyjcie sami: https://www.
wództwa Podlaskiego” projektu pt. facebook.com/Rowerowa.Narewka

Siemiatycze

„Czarować słowami” konkurs recytatorski
dla przedszkolaków
10 maja 2022 r. w Przedszkolu Gminnym „Magiczne miejsce”
w Siemiatyczach po raz pierwszy
odbył się konkurs recytatorski dla
dzieci 5-6-letnich z terenu gminy Siemiatycze. Temat konkursu
był dowolny, zagościła twórczość
Juliana Tuwima, Jana Brzechwy,
Cd. str. 5

15 lat minęło ….. Jubileusz Studia Piosenki Estradowej

30 kwietnia 2022 roku Studio
Piosenki Estradowej Hajnowskiego
Domu Kultury świętowało swój Jubileusz 15-lecia działalności artystycznej. To był dzień pełen wzruszeń, radości, gratulacji i oczywiście
muzyki, której podczas takiego wy-

darzenia nie mogło zabraknąć.
Studio Piosenki Estradowej
tworzą młode, utalentowane muzycznie i wokalnie dziewczęta. To
właśnie z myślą o nich 15 lat temu
narodził się pomysł utworzenia
miejsca do kształcenia i doskona-

lenia ich umiejętności wokalnych.
Młodzi artyści w ramach zajęć nie
tylko realizują swoją pasję, ale wiele uczą się od doświadczonego instruktora Pani Marty Gredel Iwaniuk.
To właśnie ona od 15 lat istnienia Studia Piosenki Estradowej za

swój cel stawiała rozwój talentu
uczestników, dla których śpiewanie jest wielką pasją, sposobem
na nudę i możliwością rozwijania
swojego talentu wokalnego, a także kształtowaniem wrażliwości muzycznej i umiejętności wokalnych

poprzez pracę nad techniką głosu.
Dowodem tego są absolwentki Studia Piosenki Estradowej, których nie
mogło zabraknąć na scenie Jubileuszowego Koncertu. Mimo tego, iż
każda z nich podróżuje po całym
Cd. str. 7

GMINA WYSZKI
„Janie Pawle II, święty nasz Patronie ....”
tów przed pomnikiem Jana Pawła
II. Następnie udaliśmy się na halę
sportową, gdzie dyrektor Jacek
Falkowski zaprezentował historię
szkoły oraz bieżące działania. Z niezwykle żywym aplauzem spotkała
się część artystyczna przedstawiona przez uczniów i nauczycieli. Nie
zabrakło tańców, piosenek, pantomimy. Poruszającym momentem
było wykonanie utworu „Nie zastąpi
Ciebie nikt” przez p. Marka Jarosza
– dyrektora GCBK w Wyszkach i p.
Joannę Szczesiul – nauczycielkę
naszej szkoły. Niech słowa Papieża,
które kolejny raz zostały przypoMożna by rzec, kiedy to minęło... Już od trzydziestu lat Jan Paweł II patronuje naszej szkole. 18
maja, w dniu 102. rocznicy urodzin
papieża, świętowaliśmy jubileusz
30-lecia nadania szkole imienia
tego Wielkiego Polaka. Uroczystość
podniosła, dlatego też zgromadziła
liczne grono gości. Tego dnia byli
z nami: Sekretarz Stanu w MEiN –
Dariusz Piontkowski, Podlaski Kurator Oświaty – Beata Pietruszka,
Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego – Marek Malinowski,

w imieniu Starosty Bielskiego – Marek Martyniuk, dyrektorzy lokalnych
instytucji, zaprzyjaźnionych z nami
szkół noszących imię Jana Pawła
II oraz sąsiednich szkół. Nie mogło
zabraknąć również władz gminnych
na czele z Wójtem – Mariuszem Korzeniewskim. Uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w intencji społeczności szkolnej przewodniczył ks. dr
Tadeusz Syczewski – rektor Seminarium Duchownego w Drohiczynie.
Drugą część uroczystości
rozpoczęliśmy od złożenia kwia-

połączyła wszystkich zebranych.
Pobrzmiewają nam jeszcze słowa
widniejące na wymownej i okazałej dekoracji: „Idźmy naprzód
z nadzieją”.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim gościom za możliwość
wspólnego świętowania 30. rocznicy nadania Szkole imienia Jana
Pawła II, a nauczycielom, uczniom
i rodzicom za zaangażowanie
i ogrom pracy włożony w organizację naszego jubileuszu.
Marta Warpechowska, Renata
Żukowska – SP w Wyszkach

mniane, będą drogowskazem dla
wielu z nas.
Niespodziewanym akcentem
uroczystości było nadanie naszej
szkole medalu „100-lecia Pułku
Szwoleżerów Mazowieckich im. płk.
Jana Kozietulskiego”, który otrzymaliśmy z rąk rotmistrza Piotra
Szakacza.
Liczne dekoracje w całej szkole, galowe stroje uczniów, podekscytowanie i wzruszenie świadczyły
niewątpliwie o wyjątkowości tego
Dnia. Postać Patrona z pewnością
Przybudki gm. Narew

Dąb Dunin
Europejskim Drzewem Roku 2022
reprezentowana przez Dąb z Lasu Bankietowego zdobywając 168 234 głosów.
Na podium znalazł się jeszcze Wielki Dąb
Korkowy z Portugali z wynikiem 70 563
głosów.

UNIWERSY TET
W BIAŁYMSTOKU

Dąb z Przybudek zajął w 2021
roku pierwsze miejsce w konkursie
Drzewo Roku organizowanym przez
Klub Gaja.
(s)

Ponad 360 tys. zł dla gminy Michałowo
Taką kwotą zarząd województwa po- kańcy będą z niego korzystać pod koniec
stanowił 27 maja br. dofinansować realizację wakacji w przyszłym roku.
dwóch projektów w gminie Michałowo. W raDrugi projekt zakłada montaż
mach pierwszego projektu gmina zbuduje na
nowych energooszczędnych punktów
obszarze Krynica Majdan miejsce o nazwie świetlnych na terenie gminy miejsko„Grzybowy zakątek”. Umożliwi ono wypoczynek -wiejskiej Michałowo. LED-owe lampy
oraz organizowanie różnego rodzaju spotkań, pojawią się w miejscowościach: Juszwydarzeń kulturalnych i imprez mających na
kowy Gród, Odnoga, Hieronimowo, Boncelu integrację i rekreację mieszkańców. Stanie dary, Tylwica, Topolany, Sokole, Bachury,
się miejscem spotkań lokalnej społeczności Pieńki, Kobylanka, Barszczewo, Cisówka,
oraz centrum wydarzeń kulturalno-rozrywko- Jałówka oraz Mościska.
wych.
Koszt tej inwestycji sięgnie
W tym celu zostanie zbudowana wiata 385 tys. zł, z czego dotacja pokryje
rekreacyjno-wypoczynkowa, scena, plac zabaw, 223 tys. zł. Oświetlenie będzie gotowe
będzie także wydzielone miejsce na ognisko. pod koniec przyszłego roku.
Zostanie również zamontowane oświetlenie
Projekty wpłynęły na nabór zorgaLED oraz monitoring na terenie inwestycji.
nizowany przez Lokalną Grupę Działania
Wartość tej inwestycji wynosi 311 tys. zł, Puszcza Knyszyńska.
a dofinansowanie wyniesie 139 tys. zł. MieszBarbara Likowska-Matys – UMWP
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Wieści Podlaskie

Nr 51
Dofinansowanie na drogi powiatowe w ramach Polskiego Ładu
30 maja br. ogłoszone zostały
wyniki naboru w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Wynika z nich, że
Powiat Bielski pozyskał ponad 11,1
mln zł na realizację dwóch planowanych inwestycji drogowych.

dotyczy fragmentu drogi powiatowej
Nr 1697B w miejscowości Rudka na
odcinku od DW681 do skrzyżowania
z ulicą Wolności długości ok. 0,46 km.
Zakłada ona przebudowę konstrukcji podbudowy i nawierzchni jezdni
oraz ciągów pieszych i zjazdów. Re-

Pierwszą inwestycją wskazaną
do dofinansowania jest remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B
na odcinku Karp – Rudka o długości
ok. 3,5 km. Planowana przebudowa

montem natomiast ma zostać objęty
odcinek drogi od miejscowości Karp
do miejscowości Rudka o długości ok.
3,06 km, a prace polegać będą na
wzmocnieniu istniejącej nawierzchni,

wykonaniu nawierzchni na zjazdach
i uzupełnieniu poboczy kruszywem
naturalnym.
Celem planowanych działań
jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także zwiększenie
dostępności do zamieszkałych nieruchomości, zakładów usługowych
i terenów rolnych. Ponadto poprawie
ulegną warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w tym turystycznej, oraz dojazd dzieci i młodzieży do
szkół.
Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 4 mln 200 tys. zł,
z czego kwota dofinansowania to
niemal 4 mln zł.
Drugą planowaną do realizacji
inwestycją jest „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1581B odc.
dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr
1575B odc. od skrzyżowania z drogą

powiatową Nr 1576B do Mulawicz
dł. ok. 3,7 km”. W wyniku prac na
odcinku drogi powiatowej Nr 1581B
o długości ok. 0,3 km wzmocniona zostanie konstrukcja nawierzchni, wybudowane zostaną miejsca postojowe,
chodniki z prefabrykatów betonowych
i przejście dla pieszych. Całość prac
związana będzie z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie
funkcjonującej Szkoły Podstawowej
w Wyszkach.
Odcinek drogi powiatowej Nr
1575B o długości ok. 3,7 km przewiduje natomiast przebudowę czterech
skrzyżowań z drogami publicznymi, tj.
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni,
wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, uporządkowanie odwodnienia drogi.
Efektem przeprowadzenia całości robót będzie uzyskanie zdecy-

dowanej poprawy bezpieczeństwa
użytkowników dróg w tym rejonie.
Inwestycja ta to kontynuacja rozpoczętej w 2019 r. modernizacji drogi
o całkowitej długości ok. 15,6 km
o istotnym znaczeniu dla powiatu,
która zmierza do poprawy dojazdu
do ośrodka przemysłu drzewnego,
tartaku, mieszkańców okolicznych
miejscowości do siedziby władz powiatu oraz uaktywnienia branży turystyczno-wypoczynkowej obszaru
doliny Narwi.
Przewidywana wartość przedsięwzięcia określona została na kwotę 7,5 mln zł, z których wysokość dofinansowania wynosi 7 mln 125 tys. zł.
Obie inwestycje zostaną również dofinansowane ze środków powiatu. Wysokość udziału własnego
w każdym przedsięwzięciu wyniesie
5 proc.
js

Porozumienie dotyczące przygotowania i wdrażania
Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Bielskiego i Powiatu Bielskiego na lata 2021-2030
W ramach współdziałania
władz samorządowych z terenu
powiatu bielskiego 12 maja br.
zawarto porozumienie w sprawie
określenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego
w celu przygotowania i wdrażania
Ponadlokalnej Strategii Rozwoju
Gmin Powiatu Bielskiego i Powiatu
Bielskiego na lata 2021-2030. Podpisy na porozumieniu złożyli starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski oraz wicestarosta Piotr Bożko.
Udział w spotkaniu wziął również
sekretarz powiatu Marek Martyniuk.
Partnerską współpracę nad
przygotowaniem i wdrożeniem strategii ponadlokalnej podjęły wszystkie samorządy z terenu naszego
powiatu, a mianowicie: Powiat
Bielski, Miasto Bielsk Podlaski, Miasto Brańsk, Gmina Bielsk Podlaski,
Gmina Brańsk, Gmina Boćki, Gmina

Orla, Gmina Rudka i Gmina Wyszki.
Porozumienie
zakłada
w szczególności promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego,
zwiększenie efektywności podejmowanych przedsięwzięć, skuteczną
realizację zintegrowanych projektów odpowiadających kompleksowo
i długofalowo na potrzeby rozwojowe samorządów, a także wspólne
diagnozowanie problemów rozwojowych oraz wypracowanie metod
ich rozwiązywania.
Samorządy, wychodząc naprzeciw lokalnym potrzebom, zadeklarowały chęć podejmowania działań w oparciu o poniższe priorytety:
• rozwój systemu zarządzania
strategicznego rozwojem, w tym
wsparcie procesu transformacji
kluczowych branż gospodarki
regionu,

Wśród sygnatariuszy porozumienia znaleźli się przedstawiciele powiatu
bielskiego: starosta Sławomir Jerzy Snarski i wicestarosta Piotr Bożko.
Towarzyszył im sekretarz powiatu Marek Martyniuk
(foto K. Jankowski, Urząd Miasta Bielsk Podlaski)
• wzmacnianie partnerstwa
i współpracy na rzecz rozwoju
Powiatu Bielskiego i gmin powiatu bielskiego,
• budowa rozpoznawalnej marki
na terenie powiatu,
• poprawa jakości i ochrona środowiska przyrodniczego,

• adaptacja do zmian klimatu
i zwalczanie skutków zagrożeń
naturalnych, w tym między innymi budowa zbiorników retencyjnych,
• energetyka odnawialna i efektywność energetyczna,
• poprawa gospodarki wodno

-ściekowej,
• rozwój systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi,
• wzmocnienie spójności przestrzennej i społecznej regionu,
• silny kapitał społeczny w regionie,
• powszechnie dostępne wysokiej
jakości usługi społeczne i zdrowotne w środowisku lokalnym,
• poprawa jakości usług w zakresie edukacji, kultury i wypoczynku,
• polepszenie dostępności komunikacyjnej regionu,
• opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt.
Podjęte działania zmierzają
do poprawy jakości życia oraz rozwoju społecznego, gospodarczego
i kulturalnego lokalnej społeczności.
js

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Bielsku Podlaskim
19 maja br. bielscy strażacy
uroczyście obchodzili swoje święto
połączone z jubileuszem 30-lecia
Państwowej Straży Pożarnej. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się
również przedstawiciele Powiatu
Bielskiego: starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, wicestarosta
Piotr Bożko oraz przewodniczący
rady powiatu Andrzej Leszczyński.
W obchodach wzięli również
udział: wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, poseł na
Sejm RP Jarosław Zieliński, podlaWieści Podlaskie

ski komendant wojewódzki PSP st.
bryg. Sebastian Zdanowicz, członek
zarządu Województwa Podlaskiego
Marek Malinowski, burmistrzowie
i wójtowie z terenu powiatu, duchowni, przedsiębiorcy, przedstawiciele innych służb mundurowych,
emeryci oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim.
Uroczystości rozpoczęły się
nabożeństwem dziękczynnym w intencji strażaków w Cerkwi Zaśnięcia
Najświętszej Maryi Panny. Następ-

nie funkcjonariusze i pracownicy
bielskiej komendy wraz z zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w mszy
w bazylice w Bielsku Podlaskim. Po
nabożeństwach uczestnicy udali się
pod siedzibę Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej na
uroczysty apel.
Uroczystość była doskonałą
okazją do podziękowań i życzeń
dla wszystkich strażaków za ich
ciężką i ofiarną służbę. Głos zabrał
również starosta bielski. W imieniu
swoim i pozostałych samorządow-

ców podziękował za podejmowane
wyznania, a także podkreślał pasję
i zaangażowanie w niesienie pomocy dla drugiej osoby oraz istotną
rolę ochotniczych straży pożarnych
w strukturze pożarnictwa. Potencjał zarówno państwowej straży
pożarnej, jak i ochotników buduje
zaufanie. – mówił Sławomir Jerzy
Snarski. – W różnych czasach i okolicznościach udało się państwowej
straży pożarnej i ochotniczej zachować zaufanie do swoich dowódców,
do swoich kolegów po fachu, bo nie

ma innej możliwości jak zaufanie
w tej pracy. To zaufanie potem
przekłada się na zaufanie społeczeństwa, które w każdej chwili
czeka na pomoc. W imieniu swoim,
ale też samorządowców, bardzo
za to Państwu dziękuję. I dziękuję
też za tę ciągłość podejmowanych
wyzwań w straży pożarnej, byłym
i obecnemu komendantowi, bo to
jest niezmiernie istotne, aby czynić
krok do przodu. Starosta zadeklarował również pomoc i wsparcie:
Cd. str. 4
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Powiatowe obchody Dnia Strażaka
w Bielsku Podlaskim

Życzenia bielskim strażakom z okazji ich święta złożył
starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski
Cd. ze str. 3

Możecie być pewni, ze zawsze, gdy
będziecie potrzebowali pomocy
i wsparcia, taką pomoc od samorządów otrzymacie. Na zakończenie
złożył życzenia funkcjonariuszom
i pracownikom oraz przekazał
na ręce komendanta powiato-

wego pamiątkowy grawerton.
Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse na wyższe
stopnie zawodowe. Z okazji jubileuszu 30-lecia państwowej straży
pożarnej starosta bielski otrzymał
pamiątkowy medal.
js

Finał 45. Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych

Uczniowie Zespołu Szkół nr otrzymali dyplomy i nagrody.
4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku
Uczniowie Zespołu Szkół nr
Podlaskim z sukcesem zakończyli 4 nie po raz pierwszy wykazali się
centralny etap Olimpiady Wiedzy wyjątkową wiedzą i umiejętnościai Umiejętności Rolniczych. W bloku
mi. W ubiegłym roku w finale 44.
produkcja zwierzęca Jakub Litwi- olimpiady Ireneusz Birycki zajął
niuk zajął II miejsce, a jego kolega
pierwsze miejsce w bloku „produkMariusz Kraśko został laureatem
cja zwierzęca”, a Michał Andrzejuk
olimpiady.
został finalistą, startując w bloku
Uroczystość podsumowania „mechanizacja rolnictwa”. Natomiast
wyników olimpiady odbyła się 28 Tomasz Maksimiuk został zwycięzcą
maja br. w Auli Kryształowej Szkoły tegorocznej edycji wojewódzkiego
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
konkursu wiedzy z zakresu rolnicw Warszawie. Zwycięzcy i laureaci twa ekologicznego. pd, fot. ZS4

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
Zarząd powiatu zawarł porozumienie z Ministerstwem Edukacji
i Nauki, którego przedmiotem jest
zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu bielskiego. Ośrodkiem tym będzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku
Podlaskim. Na ten cel pozyskano
środki w wysokości ok. 1,4 mln zł,
dzięki którym w latach 2022-2026
poradnia zrealizuje kolejną edycję
programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Istotą działalności ośrodka będzie udzielanie informacji
o formach wsparcia dla rodzin
i dzieci niepełnosprawnych oraz
zagrożonych niepełnosprawnością,
pomocy skierowanej do małych
dzieci o zaburzonym rozwoju i ich
rodziców. Poradnia w tym celu
zatrudni specjalistów: terapeutów
integracji sensorycznej, logopedów,
fizjoterapeutów, pedagogów oraz
terapeutów prowadzących trening
słuchowy metodą Thomatisa (program naturalnej stymulacji układu
nerwowego muzyką i głosem).
Do zadań ośrodka będzie należało m.in.:

• udzielenie rodzicom, w oparciu
o diagnozę wielospecjalistyczną,
specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych
dziecka,
• wskazywanie form kompleksowej, specjalistycznej, odpowiedniej dla dziecka i jego rodziny pomocy oraz jednostek tej pomocy
udzielających,
• prowadzenie zajęć z zakresu
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stosownie do potrzeb
psychofizycznych i rozwojowych
dziecka oraz, w zależności od
potrzeb dziecka, zapewnienie
dodatkowych usług specjalistów,
• udzielanie dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od
chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczegól-

nym uwzględnieniem dzieci do
3. roku życia.
Program „Za życiem” realizowany będzie przez 4 lata. W bieżącym roku na pracę z dziećmi i
ich rodzinami przeznaczono 2600
godzin. W kolejnych latach wymiar
ten będzie wynosił 2624 godzin
rocznie.
Obecnie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku
Podlaskim prowadzi nabór zainteresowanych osób do udziału w programie. Formularze i dokumenty
niezbędne do zgłoszenia dziecka
do udziału w zajęciach terapeutycznych dostępne są na stronie
www.ppp-bielsk.pl. Informacje na
temat rekrutacji i realizowanego
programu można uzyskać pod numerem telefonu 85 833-26-74. pd

Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej
23 maja br. w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku
Podlaskim odbył się „Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej”.
Patronat nad wydarzeniem objął starosta bielski Sławomir
Jerzy Snarski.
W konkursie wystartowało trzynastu uczniów z bielskich
szkół ponadpodstawowych: I Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, II Liceum
Ogólnokształcącego
z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza
oraz Zespołu Szkół
nr 1 im. Marszałka
Józefa K. Piłsudskiego. Konkurs poprzedzony został cyklem warsztatów
prawnych, które dla uczniów poprowadzili prawnicy Fundacji Pasieka.
Zajęcia odbywały się w poszczególnych placówkach oświatowych.
Warto zauważyć, że Fundacja Pasieka od 2016 r. organizuje i przeprowadza liczne konkursy z wiedzy
prawnej dla uczniów szkół średnich.

Cieszą się one bardzo dużą popularnością wśród młodzieży.
Uczniowie podczas konkursu rozwiązywali test złożony się
z pytań otwartych i zamkniętych.
Pytania konkursowe obejmowały
zagadnienia poruszane na warsztatach oraz w przesłanej publikacji.
Laureatami z największą liczbą
punktów zostały uczennice II LO

z zakresu administracji rządowej
pt. „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej lub świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Bielskim
w 2022 r.” finansowanego ze środków otrzymanych od Powiatu Bielskiego, realizowanego przez Pasiekę – Fundację Rozwoju i Wsparcia.

z BJN: Wiktoria Rajewska oraz Aleksandra Proniewicka. Zwycięzców
nagrodzono nowoczesnymi elektronicznymi opaskami sportowymi.
Każdy z uczestników otrzymał również upominki ufundowane przez
starostę bielskiego.
Konkurs zrealizowany został
w ramach zadania publicznego

Przedstawiciel fundacji adwokat
Ewelina Kozak złożyła uczestnikom podziękowania za trud włożony w przygotowania do konkursu,
a także podkreśliła wagę posiadania podstawowej wiedzy prawnej
przez wszystkich obywateli demokratycznego państwa.
ms

Dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu bielskiego
Ponad milion złotych otrzyma
Powiat Bielski z rezerwy subwencji
ogólnej. Dodatkowy zastrzyk finansowy zostanie przeznaczony na realizację zadania pn. „Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1692B wraz
z przebudową mostu w miejscowości Dębowo”. Pozytywną opinię
w sprawie przedstawionego przez
rząd podziału środków na bieżący
rok wydała Komisja Wspólna Rządu
i Samorządu Terytorialnego.
Dzięki przyznanej kwocie do4

tacji w wysokości 1.062.500,- zł
Powiat Bielski zrealizuje inwestycję
polegającą na przebudowie mostu
na przepust w miejscowości Dębowo oraz przebudowie odcinka drogi
o długości ok. 700 m.
Warto zauważyć, iż powiat
otrzymał dofinansowanie z tego
źródła jako jeden z sześciu samorządów w województwie podlaskim.
Łącznie przyznano im ok. 12,8 mln
zł. W gronie jednostek, które pozyskały środki, znalazły się również:

samorząd wojewódzki, miasta Białystok i Suwałki oraz powiaty augustowski i wysokomazowiecki.
Rezerwa subwencji ogólnej
to funkcjonujący każdego roku
mechanizm wsparcia samorządów
realizujących własne inwestycje.
Rozdysponowane z rezerwy środki
służą m.in. do wspierania inwestycji wojewódzkich i powiatowych
(w tym prowadzonych przez miasta
na prawach powiatu).
pd

Wieści Podlaskie

Siemiatycze

„Czarować słowami”
- konkurs recytatorski dla przedszkolaków

Cd. ze str. 1
bieta Marzena Kołtuniak, Roman
Doroty Gellner czy Wandy Chotom- Umiastowski, pod patronatem Dyskiej.
rektor Przedszkola Gminnego BarW konkursie udział wzięło 25 bary Dłuskiej, po trudnej debacie
uczestników przedszkola, z grup: wyłoniła następujących laureatów:
„Kotki”, „Sówki” i „Tygryski” oraz
I miejsce: Pikulińska Maja
siedemnaścioro dzieci, które przy- z Oddziału Przedszkolnego Szkojechały wraz ze swoimi opiekunami ły Podstawowej w Czartajewie, za
lub rodzicami z Czartajewa, Tołwina recytację wiersza: „Zguba” Zofii
i Szerszeń. Dzieci recytowały wy- Pomian Piętki, Dmitruk Wojciech
brany przez siebie wiersz wspoma- z Przedszkola Gminnego „Magiczgając się rekwizytami, stosowną
ne miejsce”, za recytację wiersza:
mimiką, odpowiednią modulacją „Okulary” Juliana Tuwima
głosu, a czasami nawet uzasadnioII miejsce: Mińko Oliwier
nym strojem. Poziom, jaki zapre- z Oddziału Przedszkolnego Szkoły
zentowały dzieci był bardzo wysoki. Podstawowej w Tołwinie, za recytaW przerwie, kiedy obradowała ko- cję wiersza: „ Wiosenny czarodziej”
misja konkursowa, dzieci udały się Doroty Gellner,
na poczęstunek.
III miejsce: Tołwiński Miłosz
Komisja konkursowa w skła- z Przedszkola Gminnego „Magiczne
dzie: Magdalena Murawska, Elż- miejsce” w Siemiatyczach, za recy-

tację wiersza: „Na wyspach Bergamutach” Jana Brzechwy,
wyróżnienia: Kusaczuk Anastazja z Oddziału Przedszkolnego
Szkoły Podstawowej w Szerszeniach, za recytację wiersza: „Naprawimy misia” Czesława Janczarskiego. Niedźwiedzki Igor z Przedszkola Gminnego „Magiczne miejsce” w Siemiatyczach, za recytację
wiersza: „Zapałka” Jana Brzechwy,
Konicki Ignacy z Przedszkola Gminnego „Magiczne miejsce” w Siemiatyczach, za recytację wiersza: „Lokomotywa” Juliana Tuwima.
Organizatorami z ramienia
Przedszkola byli: Aneta Gumieniak-Zduniuk, Marta Ostaszewska,
Mariola Zagubień, Monika Kłopotowska.
Źródło: UG Siemiatycze

Elektrykiem po Bielsku
Burmistrz Bielska Podlaskiego
Jarosław Borowski podpisał umowę
z Marcinem Kucharskim prezesem
firmy Busnex Poland na dostawę
dwóch autobusów elektrycznych
Yutong E8. Pierwszy z nich na
ulicach miasta pojawi się jeszcze
w tym roku. Zakup „elektryków”
i budowa infrastruktury do ich ładowania oraz parkingu P+R to kolejny etap działań, które dzięki do-

finansowaniu ze środków unijnych
wdrożą zeroemisyjny transport
publiczny na terenie miasta.
- Zakup autobusów elektrycznych to kolejny krok w realizowanej
przez nas strategii poprawy jakości
życia mieszkańców – mówi Burmistrz Bielska Podlaskiego . Wśród
licznych inwestycji realizowanych
w naszym mieście, dużą grupę
stanowią te ukierunkowane na

ekologię, rozwój terenów zielonych
i strategie niskoemisyjne.
Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
w wysokości niemal 6 mln zł, bielski samorząd wybuduje parking
przesiadkowy P+R i stację do ładowania „elektryków” oraz zmodernizuje ulicę Słowackiego.
(sok)

Bielsk Podlaski

Pomysł na Zalew
Budowa rekreacyjnego zbiornika wodnego w Bielsku Podlaskim
pojawia się okresowo wśród propozycji inwestycyjnych. I na propozycjach się kończy. Jak daleko sięga
moja pamięć mówiono o budowie
zalewu. W latach siedemdziesiątych, gdy byłem jeszcze mieszkańcem Bielska, zbierano nawet
pieniądze na jego budowę. Najczęściej lokowano go wzdłuż rzeki Białej pomiędzy dzisiejszymi ulicami:
Białowieską, Batorego, Traugutta
i Zamkową. Na początku XXI wieku pojawiła się propozycja jego
lokalizacji w dzielnicy Studziwody
i wydawało się, że ten pomysł będzie zrealizowany. Wykupiono część

wieską, Traugutta i Zamkową.
Prof. Jerzy Uścinowicz, pod
którego kierunkiem studenci opracowywali swoje pomysły na zagospodarowanie tej części miasta,
wygłosił wykład i przedstawił przygotowane projekty. Omówił metodologię prac. Zgromadzeni goście
obejrzeli prezentację multimedialną sześciu projektów zagospodarowania tego terenu. Nawiązują one
do lokalnego budownictwa. Jedne
są bardziej futurystyczne, inne bardziej realistyczne. Wszystkie jednak koncentrują się na możliwości
stworzenia w centrum miasta miejsca rekreacji służącego spotkaniom
i dialogowi lokalnych kultur. Pomy-

działek, wykonano dokumentację
i ... i na tym się skończyło. W roku
2019 zrodził się pomysł połączenia
budowy zalewu w centrum miasta
z budową zbiornika retencyjnego
w Studziwodach, jak zwykle na planach się skończyło. Teraz nadzieje
wróciły wraz z opracowaną przez
studentów Politechniki Białostockiej
koncepcją „Wielokulturowego Parku
Retencyjnego w Bielsku Podlaskim”.
10 maja w Bielskim Domu
Kultury odbyło się spotkanie, na
którym zaprezentowano koncepcję
zagospodarowania części miasta
położonej wzdłuż rzeki Białej, ograniczonej ulicami Batorego, Biało-

sły studentów zostały zaprezentowane na wystawie towarzyszącej
konferencji, którą można obejrzeć
w holu BDK.
Czy te propozycje mogą się
przekształcić w projekt zalewu. Raczej nie. Miasto na jego budowę nie
ma pieniędzy, bowiem wiązałoby
się to z dość kosztownym wykupem
działek i wybraniem ok. 3-metrowej
warstwy torfu. Ale zamiast zalewu
mógłby powstać zbiornik retencyjny, na który dofinansowanie można
otrzymać. Jak zwał tak zwał. Ważne,
że mieszkańcy otrzymaliby w końcu
miejsce do rekreacji i wypoczynku.
Wiesław Stanisław Sokołowski

Czeremcha – Czyże

Unijne pieniądze
na inwestycje
1,3 miliona złotych przeznaczył samorząd województwa na inwestycje w gminach Czyże i Czeremcha. Zostaną
one wykorzystane na pokrycie wkładu własnego do inwestycji dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich .
Gmina Czyże otrzymała 400 tys. zł. Cały projekt jest
wart 2,6 mln zł.
Cd. str. 7

Bijemy się w piersi
i przepraszamy
W świątecznym numerze Wieści (7/448) zamieściliśmy tekst „Dzień wiosny”. Niestety wskutek błędu
korekty doszło do kompilacji dwóch artykułów. Z jednego uwzględniono treść i zdjęcie z drugiego nazwę
miejscowości. W ten sposób imprezę zorganizowaną
przez Szkołę Podstawową w Łubinie Kościelnym przypisaliśmy Szkole Podstawowej w Augustowie, która zorganizowała inną imprezę, o której tekst został usunięty.
Uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łubinie Kościelnym za to przykre niedopatrzenie serdecznie
przepraszamy.
Zespół Redakcyjny
Wieści Podlaskie
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GMINA NAREWKA
„Pogoń za żubrem” zakończona sukcesem!
Piknik:
„W Pogoni za żubrem” już za nami!
Piątkowe (6 maja 2022 r.) wydarzenie sportowe zgromadziło liczne grono uczestników oraz kibiców.
Zrealizowanemu na łonie natury,
w przepięknych okolicznościach
rozkwitającej, jaskrawozielonej
przyrody przedsięwzięciu towarzyszyła dobra pogoda, wesołe nastroje, energiczna muzyka, ciekawe
stoiska promocyjne oraz punkty
informacyjno-konsultacyjne, mnóstwo smakołyków, a także dużo pozytywnej energii wśród uczestników
sportowych zmagań.

na dystansie 400 m. W gronie „najlepszych z najlepszych” znaleźli się:
• Klasy I: Daria Chmara (I), Mikołaj
Kozioł (II), Ada Grzywińska (III)
• Klasy II: Piotr Sacharczuk (I), Dominika Przekop (II), Błażej Gieryng (III)
• Klasy III: Władimir Bachmatiew
(I), Błażej Czekunow (II), Kacper
Hawieńczyk (III)
Niemniej emocji i satysfakcji
przyniosła pogoń za „rowerowym
pilotem” na dłuższych dystansach
biegowych. Tu swoją dobrą kondycją mogły wykazać się starsze
klasy, z zachowaniem podziału na

W gronie przygotowanych na
tę okoliczność konkursów nie zabrakło konkurencji szybkościowych,
wytrzymałościowych, zręcznościowych, siłowych, jak i logicznych.
Wzięli w nich udział uczniowie klas
I-III oraz IV-VIII ze Szkoły Podstawowej w Narewce, a także
zaproszeni do udziału w Pikniku
reprezentanci szkół okolicznych
z powiatu hajnowskiego (SP Białowieża, Narew i Dubiny).
Pełen wrażeń i atrakcji dzień
rozpoczął się od pogoni za przemykającą po tutejszej puszczy postacią
żubr, w którą wcielał się niezawodny
Tomek Pańkowski – mieszkaniec
Gmina Narewka.
Jako pierwsi próbowali dogonić go najmłodsi uczestnicy Pikniku

rywalizacje w grupach dziewcząt
oraz chłopców. Czołowe miejsca na
podium na dystansie 500 m wywalczyli:
• Klasy IV: Yelyzaweta Kutuzowa
– I (Narew), Viktoria Matyiuk – II
(Narew), Maja Zdanowska – III
(Dubiny)
• Klasy IV: Dawid Niewiński – I (Dubiny) oraz Jan Melesz – I (Narewka), Igor Stolarewki – II (Dubiny),
Błażej Czekunow – III (Narewka)
• Klasy V: Natalia Jakimiuk – I (Narew), Ola Wołosik – II (Białowieża),
Rozalia Jaworska (Narewka)
• Klasy V: Mikołaj Bielawski – I (Narewka), Piotr Nieścieruk – II (Narewka), Albert Snarski – III (Narew)
• Klasy VI: Marta Korcz – I (Narew),

Odnowiono drogi gminne

Wiosną tego roku w gminie
Narewka (powiat hajnowski) naprawiono wiele gminnych dróg. Kilkadziesiąt kilometrów gruntowych dróg
utwardzono żwirem m. in. na terenie
dużego sołectwa Lewkowo Nowe.
Było to jedno z ważnych przedsięwzięć remontowych w tak zwanym
terenie. Po tych drogach jeżdżą ciężkie ciągniki, kombajny i inne maszyny
rolnicze oraz duże samochody ciężarowe. Na przyczepach ciągnikowych
6

przewożone są ciężkie bele siana
i słomy. Dziś do ich załadunku używa
się podnośników. Dlatego też niemal
każdego roku drogi dojazdowe do pól
i łąk wymagają posypywania kruszywem i równania.
Na zdjęciu jedna z tych żwirowych dróg prowadząca od zwartej
zabudowy wsi-ulicówki do odległej
kolonii Lewkowa Nowego nad rzeczką Bobrówką i tuż pod sosnowym
lasem. Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Wiktoria Suchodoła – II (Narew- atrakcji. Tym razem trzeba się
nie przysłoniła jednak wzajemka), Zosia Parciak – III (Dubiny)
było odrobinę „pogłowić”, układając nej integracji, która zacieśniła się
• Klasy VI: Jakub Melesz – I (Na- puzzle przestrzenne z wizerunkiem zwłaszcza podczas wyczekiwanego
rewka), Mikołaj Skiepko – II (Du- „króla puszczy”. Okazało się, że za- przez wszystkich ogniska z kiełbabiny), Borys Jastrzębski – III (Na- danie wcale nie jest tak proste, jak skami. Uzupełnieniem rekreacyjnosię wszystkim z początku wydawa- -sportowej oferty tego dnia stała
rewka)
Najdłuższą z tras o długości ło... Ostatecznie jednak udało się się ponadto emocjonująca loteria
800 m miała za zadanie pokonać stworzyć kompletne obrazki i zyskać fantowa, w ramach której w gromłodzież z klas najstarszych. Kla- cenne punkty dla swojej drużyny na
nie cenniejszych upominków można
syfikacja wyników w tej kategorii
poczet zbiorczej klasyfikacji.
było wygrać m.in. takie nagrody rzeprzedstawia się następująco:
• Klasy VII: Julia Sieńczok – I (Białowieża), Weronika Lewsza – II
(Narewka), Martyna Kalinowska
– III (Narewka)
• Klasy VII: Bartosz Churski – I (Białowieża), Dawid Hajduk – II (Narew), Tomasz Sieńczuk – III (Białowieża)
• Klasy VIII: Julia Sawczuk – I (Narewka), Maria Wołosiuk – II (Białowieża), Magdalena Chilecka – III
(Białowieża)
Po przygodzie z „układanka- czowe jak plecaki, bluzy polarowe,
• Klasy VIII: Gawfan Husseinali – mi” zawodnicy sprawdzili swoje torby treningowe, deskorolki, piłki,
I (Białowieża), Tomasz Baczyński siły w kolejnym wyzwaniu, testu- zestawy do badmintona czy torby
– II (Narew), Tomasz Wawrzeniuk jąc wytrzymałość podczas zespo- na laptopy.
– III (Narew)
łowego przeciągania 25-metrowej
Całodniowe zmagania na
liny. Zabawa sprawiła niesamowitą świeżym powietrzu zakończyły się
frajdę uczestnikom, ale też cieszy- zwycięstwem Szkoły Podstawowej
ła się ogromnym zainteresowaniem w Narewce, która wywalczyła I miejkibiców, którzy głośno dopingowali sce w klasyfikacji drużynowej szkół.
swoich faworytów, podgrzewając Kolejne lokaty zajęły: SP Narew (II),
tym samym atmosferę całego wy- SP Białowieża (III) oraz SP Dubiny
darzenia.
(IV), wygrywając fantastyczne puOstatnią z ocenianych konku- chary do pamiątkowych kolekcji
rencji, podczas których można było osiągnięć sportowych swoich szkół.
zyskać potrzebne punkty, był kon- Atrakcyjne nagrody w postaci vokurs przyrodniczy z wiedzy o Pusz- ucherów wywalczyli także najmłodsi
czy Białowieskiej, przygotowany uczniowie narewkowskiej podstaWymienione wyżej osoby przez pracowników Nadleśnictwa wówki. Dzięki hojności sponsow nagrodę za uzyskane noty indy- Browsk. W pełni odetchnąć można
rów Pikniku, klasa III pojedzie na
widualne zostały nagrodzone dyplo- było zatem dopiero po jego zakoń- wycieczkę do Parku Dinozaurów
mami oraz okolicznościowymi sta- czeniu, korzystając z oferty atrakcji w Jurowcach, klasa II odwiedzi Park
tuetkami, które wręczyli im obecni
przygotowanych np. przez PSP Haj- Wodny w Hajnówce, a klasa I uda
w tym dniu organizatorzy, partnerzy nówka czy WCR Bielsk Podlaski oraz się do Strefy Wysokich Lotów w Biaoraz sponsorzy Pikniku. Raz jeszcze
próbując łakoci przygotowanych
łymstoku! Wielkie brawa i gratulacje,
serdecznie gratulujemy!
przez lokalne koła gospodyń: KGW i miejmy nadzieję – do zobaczenia
Chwilę wytchnienia po inten- „Jezioranki” z Siamianówki, „Okulan- za rok!
Tekst i zdjęcia:
Mariola German-Pietruczuk
sywnym wysiłku fizycznym przy- kę” ze Skupowa i „Kalinę” z Planty.
niosła kolejna z zaplanowanych
Międzyszkolna rywalizacja
– Urząd Gminy Narewka

Ohulki spud Puszczy Ladzkuj
7 maja 2022 roku barwna
grupa śpiewaków w pięknych strojach ludowych przeszła przez wieś
Przybudki w gminie Narew. Korowód został zorganizowany przez
Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, przy współpracy Narwiańskiego Ośrodka Kultury i sołtysa wsi
Przybudki. To odtworzenie przepięknej tradycji okresu wielkanocnego,
młodzi ludzie chodzili po domach,
składając gospodarzom życzenia,
śpiewając pieśni wiosenne i ohulki,
wypraszając dary.
Sołtys i mieszkańcy ciepło
przyjęli grupy „Żemerwa” i „Osocz-

niki” ze Studziwód oraz „Abra”
i „Bierandiejka” z Łotwy, częstując
swoimi regionalnymi smakołykami.
Wspólna wędrówka artystów
i mieszkańców zakończyła się przy
400–letnim dębie „Dunin”, który
w tym roku został Europejskim
Drzewem Roku.
Organizatorem wydarzenia
zorganizowanego w ramach Szkoły Podlasko-Białoruskich Tradycji
Historycznych i Kulturowych byli:
Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach i Narwiański Ośrodek Kultury.
Tekst i foto NOK

Sukces mażoretek
z Hajnówki
W Olecku Mażoretki SHOCK
z Hajnowskiego Domu Kultury
wytańczyły tytuł Mistrza Polski
Północno-Wschodniej. W zawodach wzięły udział dziewczęta
ze wszystkich grup wiekowych.
Mamy powody do dumy, mażoretki reprezentujące powiat hajnowski w przepięknych strojach,
fryzurach i uśmiechniętych buziach zaprezentowały swój talent.
Nie obyło się bez gromkich braw
i wzruszeń. Przygotowane choreografie wzbudzały zachwyt
wśród uczestników wydarzenia.
Dziewczęta, dzięki swojej ciężkiej
pracy i zaangażowaniu stały się
wizytówką powiatu hajnowskiego.
Mistrzostwa Mażoretek były również sceną kwalifikacji do Mistrzostw Polski w Kędzierzynie-Koźlu, które odbyły się 20-22 maja.
O kolejnych sukcesach przeczytasz
na stronie www.wiescipodlaskie.eu
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15 lat minęło …
Jubileusz Studia Piosenki Estradowej

Udane starty zawodników
KS Parkiet Hajnówka

Jak na urodziny przystało
wspólnie z Jubilatem świętowało
wielu gości, znaczących dla jego
działalności. Przybyli m.in. przedstawiciele władz miasta, powiatu
i gminy oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak
również lokalne i regionalne media.
Nie zabrakło przyjaciół, rodziców
i dziadków, których pomoc i wsparcie jest nieocenione.
Podziękowania i gratulacje
dla instruktor Marty Gredel Iwaniuk i Studia Piosenki Estradowej
zapoczątkowała słowami podziwu
i uznania Barbara Sadowska dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury, która wręczyła dziewczynom
podziękowania, upominki i kwiaty.
Marta Gredel Iwaniuk pełna po-

29 maja 2022r. w Białymsto- „Parkiet Hajnówka”. Mieszkaniec
ku na stadionie „Zwierzynieckim” Hajnówki Łukasz Klimiuk już na
odbył się I Kwalifikacyjny Miting
poprzednich zawodach zapewnił
Lekkoatletyczny. Wśród startują- sobie start na Mistrzostwach Polcych można było śledzić poczyna- ski w biegu na dystansie 800 m.
nia zawodników Klubu Sportowego Tym razem wystartował na nieco
krótszym dystansie 600 m celem
poprawienia szybkości. Od startu
Łukasz wyszedł na prowadzenie
i bieg zakończył na pierwszej pozycji z wynikiem 1:24,61, który jest
jego nowym rekordem życiowym.
Kolega klubowy Łukasza Mateusz Biedrycki zwyciężył w biegu
na dystansie 1500 m z wynikiem
4:40,86. Naszych zawodników
wspiera Urząd Miasta Hajnówka, Firma Parkiet Hajnówka oraz
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji, a zawodnicy trenują
na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce oraz Liceum
nr 1 w Hajnówce.
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Kraju, wracają do Hajnówki z dumą
i sentymentem, aby godnie ją reprezentować.
Koncert Jubileuszowy rozpoczął się filmem wspomnień Studia
Piosenki Estradowej z ostatnich
15 lat, przygotowanym przez instruktorkę artystyczną Martę Gredel Iwaniuk, a Barbara Sadowska
dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury z dumą oficjalnie przywitała
zaproszonych gości. Następnie prowadzący Krzysztof Szubzda zapowiadał solistów i zespoły wokalne
SPE, które uświetniły uroczystość
wraz z profesjonalnym zespołem
instrumentalnym pod kierownictwem Przemysława Zalewskiego.
Wzruszeń nie było końca, a i nie
jednej osobie zakręciła się łezka
w oku.
Kleszczele

zytywnych emocji podziękowała
serdecznie za wsparcie oraz zapewnienie doskonałych warunków
do rozwoju artystycznego Barbarze
Sadowskiej dyrektor Hajnowskiego
Domu Kultury; Burmistrzowi Miasta Hajnówka i Staroście Powiatu
Hajnowskiego za dofinansowanie
warsztatów wokalnych; Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za nagrodę indywidualną
i zbiorową dla SPE oraz Urzędowi
Marszałkowskiemu Województwa
Podlaskiego za nagrodę rzeczową.
Serdecznych życzeń dalszych sukcesów nie było końca …….
Elementem dopełniającym
obchody jubileuszu jest wystawa,
na której zaprezentowane zostały
zdjęcia, dyplomy oraz statuetki, będące dowodem owocnej 15-letniej
pracy.”
Ewelina Masalska

Biblioteka – świat w jednym miejscu

Roman Sacharczuk

Czeremcha – Czyże

Unijne pieniądze na inwestycje

Kleszczele, małe miasteczko
z bardzo ciekawą historią, udokumentowaną przez grono ludzi, dla
których jest to miejsce niezwykłe.
W 1523 roku król Zygmunt I Stary
wydał przywilej na założenie miasta na prawach chełmskich, powierzając to wojewodzie wileńskiemu
Olbrachtowi Gasztołdowi. Zbliżający
się w 2023 roku jubileusz 500-lecia
Kleszczel skłania do podsumowań,
refleksji nad minionymi latami, sukcesami i porażkami. Z pewnością pokazuje jak ważna jest Mała Ojczyzna.
Już wkrótce będziemy się spotykać
na różnych uroczystościach związanych z obchodami rocznicy.
To szczególne wydarzenie
chce również uczcić Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach, która
przy współpracy świetlicy szkolnej
i biblioteki Szkoły Podstawowej
w Kleszczelach już w tym roku przeprowadziła trzy konkursy związane
z Kleszczelami: fotograficzny „To jest

mój świat”, literacki „Jestem stąd” Pszczołak i Wiktoria Karman,
i plastyczny „Pomaluj swój świat”.
- literackiego: kategoria klas
Frekwencja była niezwykle wysoka. V-VIII: I - miejsce Gabriela Kupryciuk
W konkursach uczestniczyła bowiem i Julia Kasjaniuk, II - Maria Czykwin
jedna trzecia uczniów szkoły. Nagro- i Wiktoria Karman, III - Sebastian
dy zwycięzcom zostały wręczone 11 Podolec, wyróżnienie Anna Micewicz.
maja 2022 roku na uroczystym apeNie były to jedyne imprelu. Prace konkursowe będą prezento- zy, które odbywały się w tym czawane w 2023 roku, w czasie obcho- sie. Miejska Biblioteka Publiczna
dów 500-lecia naszej miejscowości. w Kleszczelach, jak corocznie wzięLaureatami konkursów zostali:
ła udział w obchodach Tygodnia Bi- plastycznego: kategoria klas bliotek ( 08-15 maja 2022 r.), który
I-IV: I - miejsce Agata Żywluk, II - przebiegał pod hasłem „Biblioteka
Jakub Trochonowicz i Szymon Grzy- - świat w jednym miejscu”. Oprócz
waczewski, III - Aleksandra Polak. konkursów organizowane były gry
Kategoria klas V-VIII: I - miejsce i zabawy, głośne czytanie i inne
Julia Pszczołak, II - Magdalena Fie- imprezy czytelnicze. We wszystkich
doruk, III - Zuzanna Skibińska i Niko- imprezach uczestniczyło ogółem
la Jastrzębska, wyróżnienie Nikola 180 osób.
Haponiuk, Patryk Olesiuk,
Wszystkim, którzy uczestniczy- fotograficznego: kategoria li w zorganizowanych przez Miejską
klas I-IV: I - miejsce Judyta Chmie- Bibliotekę Publiczną w Kleszczelach
lewska, II - Lidia Janowska. Katego- imprezach oraz tym, którzy wspieria klas V-VIII: I - miejsce Karolina rali jej działania, serdecznie dziękuOlesiuk, II - Julia Kasjaniuk, III - Julia jemy.
Anna Szczygoł

Będzie węzeł wjazdowy w Malewicach
28 kwietnia w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad samorządowcy z powiatów hajnowskiego i siemiatyckiego
rozmawiali o potrzebie budowy dodatkowego węzła wjazdowego na
Via Carpatia w okolicach Dziadkowic. Dotychczasowe plany przewidują budowę dwóch takich węzłów
oddalonych od siebie o ok. 30 km
- w okolicach Bociek i Siemiatycz.
Samorządowcy z takim podejściem
GDDKiA się nie godzą i od dawna
postulują budowę kolejnego. Po
ostatnim spotkaniu są większymi
optymistami. –Węzeł na ekspreWieści Podlaskie

sówce w rejonie Gminy Dziadkowice to inwestycja niezwykle ważna
dla całego powiatu siemiatyckiego.
Rozmowy były merytoryczne i konstruktywne, wszystko wskazuje na
to, iż taki dodatkowy węzeł docelowo zostanie zaprojektowany i wybudowany – mówi starosta siemiatycki Marek Bobel - Na ostateczną decyzję w tej sprawie musimy
jeszcze trochę spokojnie poczekać,
ale bądźmy dobrej myśli i szukajmy pozytywnych rozwiązań dla
przyszłości mieszkańców. Głęboko
wierzę w pozytywny dla naszego
powiatu finał tej sprawy.
(cec)
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– Realizujemy bardzo ważny,
ale zarazem i kosztowny projekt,
jak na możliwości finansowe naszej
gminy. Zamierzamy kompleksowo
przebudować stację uzdatniania
wody. Te 400 tys. zł na wkład własny z budżetu województwa bardzo,
ale to bardzo pomoże nam w realizacji tego przedsięwzięcia – powiedział Jerzy Wasiluk, wójt gminy
Czyże.
Stacja w Czyżach zasila
w wodę 2/3 gospodarstw domowych
w gminie. Dlatego ta inwestycja jest

tak oczekiwana przez mieszkańców.
Z kolei gmina Czeremcha
przebuduje stację w miejscowości
Kuzawa. Zasila ona w wodę mieszkańców wszystkich sołectw w gminie Czeremcha, ale również część
miejscowości w gminie Kleszczele.
– Od województwa otrzymaliśmy 900 tys. zł na wkład własny,
co znacząco poprawi sytuację budżetową naszej gminy – mówił Jerzy
Wasiluk (zbieżność nazwisk obu wójtów przypadkowa – przyp. red.), wójt
gminy Czeremcha. Wartość tej inwestycji to 3,6 mln zł. Źródło:UMWP

Przysłowia ludowe na czerwiec

PRZECZYTANE
Prof. Mariusz Bidziński,
konstytucjonalista z Uniwersytetu SWPS, uważa, że prof.
Krystyna Pawłowicz de facto
przestała być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ w marcu 2020 r. złożyła
oświadczenie majątkowe wadliwe i sprzeczne z wymogami.
Co oznacza, że nie zrealizowała
ustawowego obowiązku i musi
ponieść konsekwencje. Oświadczenie sędzi za 2021 r. zostało
utajnione.

W czerwcu się pokaże, co nam Bóg da w darze.
Ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato.
Czerwiec nosi dni gorące, kosa dzwoni już na łące.
Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie jak zaczniemy kosić.
Przed świętym Janem najdłuższy dzień panem.
Już Jan ochrzcił wszystkie wody, myjcie się dla ochłody.

		 Przysłowia wybrał i zdjęcie dodał Jan Ciełuszecki
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dr n. med.Krzysztof Rogowski
specjalista urolog
ZOZ MSWiA Białystok,
ul. Fabryczna 27
tel: 602 351 808

- schorzenia układu moczowego
- andropauza
- zaburzenia erekcji
- USG, uroflowmetria
UROgowscy
gabinet urologiczny
Białystok, ul. Młynowa 38
rejestracja, tel: 668 555 707
Wtorek:
Bielsk Podlaski,
ul. Mickiewicza 31
tel: 85 730 71 38

PrywatnyGabinet
Ortopedyczny
drn.med.MariuszTomaszuk
Hajnówka,ul.Zielona5

terminprzyjęć-poniedziałki
Siemiatycze,ul.11Listopada45
terminprzyjęć-piątki

**************
-diagnostykaileczenie
choróbnarząduruchu
-badanieUSGstawów
-kwalifikacja
dozabiegów
operacyjnych
**************

rejestracjatel.882710395
www.mariusztomaszuk.pl

Dr n. med. Krzysztof Rogowski
Specjalista urolog
ZOZ MSWiA Białystok, ul. Fabryczna 27
Tel. kom. 602 351 808

- schorzenia układu moczowego
- andropauza
- zaburzenia erekcji
- USG, uroflowmetria
Poniedziałek:
Prywatne Centrum Medyczne „LEKMED"
Białystok, ul. Ogrodowa 19
Tel. 85 732 75 15
Wtorek:
Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31
tel. 85 730 71 38
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