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W polityce głupota
nie stanowi przeszkody.

Napoleon Bonaparte

PSL o przyszłości podlaskiego rolnictwa

OPINIE...

„To jak dotąd bezwarunkowe wsparcie może być dalej tak hojne, jeśli strona ukraińska nie będzie naruszała naszych
interesów. A tak niestety coraz częściej się dzieje. Powołanie Andrija Melnyka na wiceministra spraw zagranicznych
nie jest już dzwonkiem alarmowym. To prawdziwy dzwon. Prezydent Zełenski musi usłyszeć, że jeśli nawet polscy
politycy przełkną i tę żabę, to wielu Polaków rządu z Melnykiem wspierać nie będzie. Jak ocenić ten wrogi wobec
Polski gest? Antypolski awanturnik, którego Niemcy pogonili po wielu kłamstwach, oszczerstwach i chamskich
zachowaniach, awansował na wiceministra. Zakłamywanie tragedii wołyńskiej po tym, co Polacy robią dla Ukrainy,
jest niegodziwe. Głupie i niegodziwe.”
Jerzy Domański, redaktor naczelny Tygodnika Przegląd

Topczewo. Spełnione marzenia

Czytaj str. 5
25 listopada 2022 r. w Bielskim Domu Kultury odbyła się debata
dotycząca rozwoju rolnictwa, w tym głównie podlaskiego. Inicjatorem
i organizatorem konferencji był poseł Stefan Krajewski, członek sejmowej
komisji rolnictwa i rozwoju wsi.
Czytaj str. 3

Tomasz Maksimiuk najlepszy
W odbytym 16 listopada br.
Wojewódzkim Konkursie Wiedzy
z Zakresu Uprawy Roślin Bobowatych zwyciężył Tomasz Maksimiuk,
uczeń Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.
Drugie miejsce zdobyła Anna Mogielnicka z Zespołu Szkół Rolniczych
w Krzyżewie, a trzeci był Grzegorz
Bakun reprezentujący Zespół Szkół
Rolniczych w Sokółce.
W gronie wyróżnionych znalazł się także Grzegorz Zinkiewicz
z ZS nr 4 w Bielsku Podlaskim.
W konkursie uczestniczyło

42. uczniów z 12. podlaskich szkół.
Warto wiedzieć, że rośliny
bobowate są alternatywą dla genetycznie modyfikowanej i importowanej soi. Nasiona roślin strączkowych charakteryzują się wysoką
zawartością białka i aminokwasów
egzogennych, stanowią niezwykle
wartościowy komponent pasz dla
zwierząt gospodarskich oraz cenny
składnik diety człowieka. Zmniejszają zanieczyszczenie wód związkami azotu, wpływają na poprawę
właściwości fizycznych gleby, a także stanowią pożytki pszczele. (wss)

Stypendia dla najlepszych
51 uczniom, laureatom konkursów, olimpiad lub turniejów
szczebla wojewódzkiego, krajowego i międzynarodowego Zarząd
Województwa przyznał stypendia
za szczególne osiągnięcia w roku
szkolnym 2021/2022. Dyplomy
stypendystom 24 listopada wręczył
członek zarządu województwa Marek Malinowski.
Stypendium w wysokości
4000 zł jest przyznane za 10 miesięcy nauki i jest wypłacane jedno-

razowo. Z naszego regionu wśród
nagrodzonych znaleźli się:
• Anna Borowik i Maria Tichoniuk II LO z Dodatkową Nauką Języka
Białoruskiego w Hajnówce,
• Patrycja Markowska - Zespół
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce,
• Mateusz Ostaszewicz - II LO
z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim,
• Adrian Zalewski – Zespół Szkół
Technicznych w Czartajewie. (s)

Najlepszy Produkt Turystyczny
Opera i Filharmonia Podlaska, Ośrodek Edukacji przyrodniczej „Młynarzówka”, spływ „500 kajaków”, Festyn Archeologiczny oraz Rezerwat Pokazowy Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego to laureaci XIX edycji wojewódzkiego
etapu konkursu organizowanego przez Podlaską Regionalną
Organizację Turystyczną. Zwycięzców ogłoszono w poniedziałek, 14 listopada, podczas uroczystej gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Będą oni reprezentowali województwo
w ogólnopolskim etapie konkursu.
Podczas gali przyznano także wyróżnienia.
Otrzymali je. m.in. Jarmark Żubra w Hajnówce
i Galeria im. Tamary Sołoniewicz w Narewce.
(cz)

Krzysztof Jurgiel

Kulisy pracy Krzysztofa Jurgiela
W podróż do Brukseli zabrał nas tytułowy bohater (poseł PiS do o swojej pracy i oprowadził po siedzibie. Nie zabrakło osobistych refleksji o trudPE z okręgu podlasko-warmińsko-mazurskiego) z grupy Europejskich nych negocjacjach w sprawie KPO i funduszy europejskich dla Polski oraz o tym,
Konserwatystów i Reformatorów, który wraz ze swoimi asystentami, jaki ma wpływ Unia Europejska na życie 500 mln obywateli. W sumie w PE jest
oprowadzał przez 3 dni (14-16 listopada) po siedzibie Parlamentu. Zwie- 705 posłów.
dzaliśmy salę posiedzeń plenarnych i Dom Historii Europejskiej.
Mimo że oficjalną siedzibą PE jest Strasburg /Francja/, to większość prac
Jako pierwsi dziennikarze z Podlasia obserwowaliśmy obrady EKR Parlament prowadzi w Brukseli. Dlatego Krzysztof Jurgiel przebywa w Belgii
i spotkaliśmy się z Krzysztofem Jurgielem w jego brukselskim gabinecie. średnio trzy dni w tygodniu. Jak nam powiedział, pracuje po kilkanaście godzin
Byliśmy w miejscach, gdzie na co dzień przebywają tylko posłowie i ważni dziennie. Bo w międzyczasie bierze udział w posiedzeniach Komisji Rolnictwa
politycy. Rozmawialiśmy też oficjalnie i prywatnie z wieloma polskimi i Rozwoju Wsi /AGRI/, Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) i Europejskiej Grupy
europosłami PiS/EKR.
Konserwatystów i Reformatorów, która została utworzona po wyborach do PE
A w wolnym czasie poznawaliśmy turystyczne atrakcje bardzo eu- w 2009 r. przez partie konserwatywne, w tym PiS.
ropejskiej stolicy.
Program EKR, jak wyjaśnia europoseł, bazuje na tzw. Deklaracji
Koszty całego pobytu, w tym transport, zostały pokryte z funduszy Praskiej, głoszącej takie wartości, jak wolność jednostki czy poparcie
dla wolnego rynku.
unijnych.
„Europa potrzebuje zmiany, nadszedł czas, aby poprowadzić UE
w nowym kierunku” – podkreślają posłowie PiS/EKR i podsumowują: „Konsekwentnie dążymy do tego, aby reformować UE, kierując się zasadą
eurorealizmu, przy jednoczesnym poszanowaniu suwerenności państw
członkowskich”.
Krzysztof Jurgiel, tak jak wszyscy posłowie, ma do dyspozycji własny gabinet.
Pomieszczenie jest urządzone w stylu skandynawskim: standardowe biurko, stolik
okolicznościowy z wygodnymi krzesłami, sofa w turkusowym kolorze i białe regały,
a na podłodze szara, miękka wykładzina. Pokój jest słoneczny i dobrze wyciszony.
Z jego biurem sąsiadują gabinety asystentów. Jest też zaplecze socjalne wyposażone w lodówkę i inny sprzęt AGD.
Na co dzień to właśnie w swoim gabinecie polityk spędza najwięcej czasu.
Jak nam zdradził, przygotowuje tam swoje wystąpienia, które wymagają licznych
konsultacji, poznania tomów przepisów i analiz prawnych. Jest też w stałym
kontakcie z przedstawicielami polskiego rządu.
Często zabiera głos w imieniu grupy EKR. Na listopadowym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE (AGRI) mówił na temat projektu rozporządzenia
w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Podczas dyskusji
z komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stellą Kyriakides, ripostował:
„Cięcia i zakazy w zakresie ochrony roślin będą miały negatywny wpływ
na wszystkie zainteresowane strony sektora rolno-spożywczego”. Dalej
poprosił komisarz Kyriakides o odniesienie się do wniosku komisarza ds. rolnictwa
Janusza Wojciechowskiego, by nakłady na rolnictwo zwiększyć dwukrotnie, a więc
z 0,4% PKB do 0,8%. „Może to byłaby jedna z metod poprawy sytuacji
w tym zakresie” – stwierdził Krzysztof Jurgiel.
Drugi dzień oficjalnej części pobytu rozpoczęliśmy od zwiedzania Domu
Krzysztof Jurgiel w gabinecie. Bruksela, 14 listopada 2022 r.
Historii Europejskiej, który przedstawia – jak sama nazwa mówi - historię Europy pokazaną z różnych punktów widzenia. Wystawy i kolekcje, jak podkreślają
Z red. Leszkiem Koleśnikiem, dziennikarzem europejskim, dołączyliśmy do twórcy placówki, są rezerwuarem wspólnej pamięci europejskiej oraz bogatym
kilkudziesięcioosobowej wycieczki podlaskich działaczy i sympatyków PiS. Jak źródłem informacji na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego
się dowiedzieliśmy, podobnych wyjazdów było już kilka.
kontynentu. Niemniej wiele ekspozycji budzi ogromne kontrowersje, ale to maNasz pobyt rozpoczęliśmy w poniedziałek /14 listopada/ od zakwaterowania teriał na oddzielny artykuł.
w hotelu. Następnie udaliśmy się na spotkanie z Krzysztofem Jurgielem, na
Z muzeum udaliśmy się na lunch do parlamentarnej stołówki dla gości, bo
którym podzielił się z nami wiedzą o funkcjonowaniu Parlamentu, opowiedział posłowie i pracownicy mają do dyspozycji oddzielną jadłodajnię i restaurację

Uczestnicy wycieczki z Krzysztofem Jurgielem. PE, 14 listopada 2022 r.

2

Wieści Podlaskie

Krzysztof Jurgiel

w Parlamencie Europejskim
Waszczykowski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki. Jak się dowiedzieliśmy,
mało kto z zewnątrz może wejść na salę podczas obrad, w tym dziennikarze.
A w kuluarach Parlamentu dyskutowaliśmy z Jadwigą Wiśniewską, Beatą Mazurek
i Dominikiem Tarczyńskim
Wielką atrakcją wycieczki był spacer po La Grand Place (dosłownie „wielki
plac” - red.) w samym sercu Brukseli, otoczony pięknymi budynkami z końca XVII
wieku, a większość z nich zdobią kamienne figury świętych, misternie wykonane
ozdoby i złote dodatki. Jest częścią światowego dziedzictwa UNESCO.
I na koniec była jeszcze jedna atrakcja, tym razem kulinarna. Piotr Palusiak,
Asystenci europosła: Olga Apostoł (od lewej), Piotr Palusiak, Ewelina Długołęcka i Krzysztof Jurgiel
accredited parliamentary assistant Krzysztofa Jurgiela, prywatnie białostoczanin,
podczas spotkania z podlaską wycieczką. Bruksela, 15 listopada 2022 r.
zafundował nam Friterie Tabora czyli słynne belgijskie frytki, na które trzeba
była czekać w długiej kolejce. Można powiedzieć, że to taka narodowa przekąska
z bogatszym menu. Ale w obu stołówkach jest podobny wybór dań: trzy gorące Belgów.
Tymczasem nasz główny gospodarz udał się do Polski na spotkanie parlaposiłki, zestawy surówek i kilka deserów. Jak zdradzili nam asystenci europosła,
mentarzystami
w Sejmie i wyborcami ze swego okręgu wyborczego, a od poniezawsze jest smacznie i tanio.
Po posiłku w asyście Krzysztofa Jurgiela kontynuowaliśmy obchód po PE. działku tradycyjnie wznowi pracę w PE.
Waldemar Staszyński
Obejrzeliśmy wystawę z okazji 100. rocznicy urodzin Kazimierza Górskiego, wybitnego człowieka, sportowca, który jako trener doprowadził polskich piłkarzy do
wielki światowych zwycięstw.
www.facebook.com/krzysztof.jurgiel
Ale najwięcej emocji przysporzyła nam obecność na posiedzeniu grupa
www.jurgiel.pl
EKR, podczas którego były omawiane zagadnienia przyszłorocznego budżetu UE.
www.ecrgroup.euwww.ecrgroup.eu
W ławach znajome twarze polskich polityków, byli m. in.: Beata Kempa, Witold
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Dar serca
W czasie trwania letniej sesji Gminy Czeremcha radni Samosiuk
Mikołaj i Jańczuk Mikołaj wystąpili z prośbą
o udzielenie wsparcia będącemu w potrzebie
mieszkańcowi wsi Stawiszcze. Pomóc należało
w wymianie dachu jego domu, które groziło
zawaleniem. Apel spotkał się z pozytywną reakcją radnych. Trzynastu z piętnastoosobowej
rady poparło inicjatywę i złożyło składki na
zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do
remontu, a Wójt Gminy zadeklarował pomoc
w postaci nowych krokwi, łat i blachy z odzysku, które posiadała Gmina. Po sesji grupa
radnych z Przewodniczącym i Wójtem na czele
udali się na oględziny budynku, w którym należało przeprowadzić remont. Po dotarciu na
miejsce i dokładnym obejrzeniu diagnoza była
jedna: dom nie nadaje się do remontu. Będący w komisji radny Janusz Lipiński, z zawodu
technik budownictwa, zwrócił się o poradę do
swojego kolegi stolarza, Stanisława Chmielewskiego. Pan Stanisław sam ocenił stan domu
i zaoferował swoją pomoc w postaci pracy
własnych rąk, nie oczekując w zamian wynagrodzenia. Pomocną dłoń okazali również:

leśniczy z Wólki Terechowskiej oraz Nasycalnia
Podkładów w Czeremsze. Dzięki panu Sawczukowi, przy rozbiórce rozwalającego się dachu
i porządkowaniu terenu solidnie pomagali pracownicy z przejścia granicznego w Połowcach.
Aktywnie włączyli się do pomocy mieszkańcy
Stawiszcz z sołtysem na czele. W czasie trwania remontu o gorący posiłek zadbał radny
Mikołaj Jańczuk, natomiast Mikołaj Samosiuk
przejął stery organizacyjne, kierując sprawnie
pracami. Do pomocy przyłączyli się jeszcze
inni mieszkańcy w postaci składki finansowej
lub w innej formy pomocy. Tak wygląda dar
serca ludzi dobrej woli. Kwintesencją tego było
uroczyste podziękowanie na sesji Rady Gminy
Czeremcha panu Stanisławowi Chmielewskiemu, mieszkańcowi Kleszczel, za czterodniową
pracę na rzecz naszego mieszkańca za przysłowiowe „dziękuję”. Podziękowanie wygłosili:
mieszkaniec Stawiszcz radny Mikołaj Jańczuk
oraz Wójt Gminy Jerzy Wasiluk i radny Janusz
Lipiński. Słownym podziękowaniom towarzyszyły skromne upominki od mieszkańców Czeremchy i Stawiszcz.
(lip) foto: Krystyna Kościewicz

Debata PSL „Przyszłość podlaskiego rolnictwa”.25 listopada 2022 r., Bielsk Podlaski. /fot. PSL/
25 listopada 2022 r. w Bielskim
Domu Kultury odbyła się debata dotycząca rozwoju rolnictwa, w tym głównie
podlaskiego. Inicjatorem i organizatorem
konferencji był poseł Stefan Krajewski,
członek sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi.
Głównym tematem narady, w trakcie
której odbyła się ponad dwugodzinna dyskusja
(w wypełnionej po brzegi sali), była przyszłość
polskiego rolnictwa w kontekście nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Analizowano możliwości gospodarowania w warunkach kryzysu ekonomicznego i w uwarunkowaniach wojny w Ukrainie, szanse i zagrożenia
dla polskiej wsi związane z zapowiadaną
transformacją energetyczną Polski i całej UE
oraz kwestie bezpieczeństwa żywnościowego
i zwiększonego zapotrzebowania na żywność.
Jak podkreślił poseł PSL Stefan Krajewski,

organizacja tego rodzaju debaty miała na celu
przede wszystkim umożliwienie merytorycznej
dyskusji o najbardziej palących problemach
podlaskich rolników i wsłuchania się w ich głos
w celu skuteczniejszego podejmowania inicjatyw programowych i parlamentarnych.
W wielu wypowiedziach - w trakcie
otwartej dla wszystkich gości dyskusji – rolnicy wielokrotnie podkreślali, jak istotna jest
możliwość przekazania swoich spostrzeżeń
i wątpliwości rządzącym, z którymi kontakt na
co dzień jest bardzo ograniczony. Na spotkanie przybyło ok. 150 rolników z województwa
podlaskiego.
W dyskusji udział wzięli również: Jarosław Kalinowski, poseł do PE, poseł Marek Sawicki, były minister rolnictwa, Michał Kołodziejczak, rolnik i lider Agrounii, dr Sławomir Jerzy
Snarski, starosta bielski i rzecznik prasowy PSL
Miłosz Motyka / na zdjęciu/. /WS, źródło PSL/

Pieniądze na edukacje
Ponad milion złotych przyznał Zarząd
Województwa z funduszy europejskich 13.
podlaskim szkołom na kontynuację realizowanych już projektów , które zakładają rozwój
kompetencji u uczniów.
Dzięki zwiększeniu dofinansowania
więcej atrakcyjnych zajęć i szkoleń będą
mieli uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół
w Juchnowcu Górnym oraz szkół podstawoWieści Podlaskie

wych w: Szumowie, Srebrnej, Grądach-Woniecko, Kołomyi, Jaświłach, Dolistowie Starym,
Białostoczku, Zabłudowie, Dobrzyniówce, Rafałówce, Czartajewie i w Kobylinie-Borzymach.
Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na doposażenie pracowni szkolnych, wyjazdy edukacyjne, zwiększenie liczby
godzin zajęć dodatkowych oraz specjalistyczne
szkolenia dla nauczycieli.
(blik)
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„ZŁOTE GODY” W GMINIE SIEMIATYCZE
Zdrowia i wszelkiej pomyślności, oraz kolejnych tak pięknych
rocznic – takich życzeń było najwięcej podczas uroczystości Złotych
Godów mieszkańców gminy Siemiatycze, 9 listopada, w świetlicy
w Wiercieniu Dużym.
Jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego obchodziło 11 par,
jednak ze względu na sprawy
osobiste w uroczystości udział
wzięło 7 par. Wszyscy, z rąk Wójta
Gminy Siemiatycze Edwarda Krasowskiego, w imieniu Prezydenta
RP, dostali medale „Za długoletnie
pożycie małżeńskie”, kwiaty i upominki. Był też szampan, oraz tort.
Z kolei Przewodniczący Rady Gminy Siemiatycze Adam Boguszewski
wręczył jubilatom listy gratulacyjne.
W imieniu jubilatów modlitwę zmówili duchowni wyznania rzymskokatolickiego i prawosławnego.
W programie jubileuszu
był również występ dzieci z grupy „Sówki” Przedszkola Gminnego
w Siemiatyczach. Ostatnim zaś
punktem poczęstunek.
W przygotowaniach oraz przebiegu jubileuszu Złotych Godów pomagały: Klub Senior z Wiercienia
Dużego, Kluby „Senior +” z Bacik
Dalszych i Rogawki, Koło Gospodyń
Wiejskich z Ogrodnik.
(materiał UG w Siemiatyczach)

Andrzejkowe wróżby

Andrzejki to jedyny czas
w roku, kiedy wszyscy chcą wróżyć
i poznawać swoją przyszłość.
Dziś 29 listopada z tej okazji
skorzystały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 4.
Andrzejkową zabawę zaczęliśmy od tanecznej rozgrzewki. Wyruszyliśmy pociągiem do Hogwardu,
gdzie dzieci odgadywały zagadki
Harrego Pottera. Następnie były
wróżby „Kim będę? O to jest pyta-

nie! Czy ktoś zna odpowiedź na nie?”
Każdy uczestnik miał okazję wziąć udział w andrzejkowych
przepowiedniach, tym samym
zapewniając sobie dobrą zabawę
i pomyślność wróżby. Odczytywanie
przepowiedni wprowadziło wszystkich w tajemniczy nastrój.
Cała zabawa przebiegała
w miłej i radosnej atmosferze.
Na koniec uczniów czekał
słodki poczęstunek.
Anna Kot

Znawcy pszczelarstwa
23 listopada w urzędzie marszałkowskim rozstrzygnięto wojewódzki konkurs wiedzy o pszczelarstwie. Do udziału w czwartej
już edycji konkursu zgłosiło się
34 uczniów z 13 szkól w regionie,
Najlepszymi znawcą pszczelarstwa
okazał się Jakub Samociuk, właściciel pasieki liczącej 33 ule, a jednocześnie uczeń Technikum Leśnego
w Białowieży. W nagrodę otrzymał
kartę podarunkową na kwotę 800 zł.
– Pszczoły to moja pasja.
Są one bardzo pożytecznymi stwo4

rzeniami i choć prowadzenie własnej
pasieki wymaga wielu wyrzeczeń
i czasu, to bardzo lubię się nimi zajmować – mówił laureat pierwszego
miejsca.
Drugie miejsce zajął jego
szkolny kolega Jakub Gadomski
a trzeci był Mateusz Gutowski uczeń
Zespołu Szkól w Niećkowie. Komisja konkursowa przyznała także trzy
wyróżnienia: Zuzannie Pająk i Michałowi Masalskiemu z technikum Leśnego w Białowieży oraz Martynie
Mościckiej z ZSR w Krzyżewie. (Au)

Blisko 300 tys. zł z funduszy europejskich na inwestycje
w Uhowie, Siemiatyczach i Drohiczynie
Parafia rzymsko-katolicka
pw. Świętego Wojciecha Biskupa
i Męczennika w Uhowie wybuduje pochylnię dla osób z niepełnosprawnościami przy zabytkowym
kościele parafialnym. Dzięki temu
wierni, a także turyści zwiedzający
świątynię nie będą mieli problemu
z dostępem do kościoła.
Inwestycja powstanie w ramach Stowarzyszenia N.A.R.E.W. –
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Jej koszt wyniesie

137,5 tys. zł, a dofinansowanie
pokryje 112 tys. zł. Ma być gotowa
do końca listopada br.
Natomiast miasto Siemiatycze i gmina Drohiczyn otrzymały
wsparcie na usunięcie azbestu.
I tak, Siemiatycze do końca listopada usuną i zutylizują 57,814 Mg
wyrobów azbestowych z 28 nieruchomości położonych na terenie
miasta. Dofinansowanie na te prace wyniesie 28,6 tys. zł.
Z kolei gmina Drohiczyn dzię-

ki dotacji w wysokości 135,3 tys.
zł odbierze z posesji mieszkańców
gminy, przetransportuje i złoży na
wysypisku zdemontowane pokrycia dachowe zawierające azbest.
Masa wycofanych z użytkowania
i unieszkodliwionych wyrobów wyniesie 248,10 Mg. Projekt zakończy
się w czerwcu 2023 r.
Oba projekty wpłynęły na
konkurs Stowarzyszenia „Lokalna
Grupa Działania – Tygiel Doliny
Bugu”.
Barbara Likowska-Matys

Literackie urodziny żubra Pompika
Naprawdę trudno w to uwierzyć, ale Pompik – bohater serii
książek hajnowianina Tomasza
Samojlika, w tym roku obchodzi 15.
urodziny, tyle bowiem czasu upłynęło od premiery pierwszej książki
z przygodami tego sympatycznego
żubra. Autor, wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną im. dr. Tadeusza
Rakowieckiego, od kilku lat świętują symboliczne „Literackie urodziny
żubra Pompika”, organizując spotkania z najmłodszymi
czytelnikami.
Tym razem to
uczniowie klas drugich
ze szkół podstawowych nr 4 i 3 w Hajnówce wzięli udział
w „Literackich urodzinach...”, poznając między innymi sekretny
sposób autora na rysunek żubrzej rodziny
oraz zwyczaje i zacho-

wania tych imponujących rozmiarem i siłą mieszkańców Puszczy
Białowieskiej. Pan Tomasz, wieloletni pracownik Instytutu Biologii
Ssaków Polskiej Akademii Nauk, podzielił się z dziećmi ciekawostkami
z życia tych niekwestionowanych
królów polskich lasów, przy okazji
przestrzegł przed nieodpowiedzialnym zachowaniem w kontaktach
z tymi zwierzętami. Bo choć Pompik,
Polinka, Porada i Pomruk są nie-

zwykle sympatyczną żubrzą rodziną, z którą dzieci mogą poznawać
świat przyrody, panujące w niej
zwyczaje i zachodzące zjawiska, to
w naturalnym środowisku żubr powinien budzić należny mu respekt.
Uczniowie jak zwykle zasypali autora pytaniami o jego plany
zawodowe, chcieli wiedzieć kiedy
znajduje czas na pisanie książek,
czy lubi czekoladę i gry komputerowe... Nie obeszło się oczywiście bez
prezentów, które Pompikowi, na ręce autora przekazały dzieci, życząc mu
niekończących się pomysłów na kolejne książki dla
dzieci i nie tylko. Bardzo
dziękujemy Panu Tomaszowi za czas poświęcony
na spotkania z czytelnikami i przyłączamy się do
urodzinowych życzeń. Sto
lat Pompiku!!
Joanna Kisielewicz

Wieści Podlaskie

GMINA WYSZKI
Topczewo
24 października br. pozostanie na długie
lata w pamięci uczniów Szkoły Podstawowej w Topczewie. Jak powiedział w swym wystąpieniu dyrektor
szkoły Andrzej Karpiesiuk - „Marzenia o sali gimnastycznej towarzyszyły kilku pokoleniom uczniów,
rodziców i nauczycieli topczewskiej
podstawówki. Warto marzyć, bo
marzenia się spełniają. Dzisiejszy
dzień jest tego przykładem.”
Sala gimnastyczna uczniom
tej szkoły była niezwykle potrzeb-

Spełnione marzenia
na. „Od kiedy pamiętam, a pracuję
tu już 37 rok, uczniowie tej szkoły
bardzo chętnie garnęli się do sportu.
Uczestniczą w lekcjach wychowania
fizycznego, ale również w zajęciach
pozalekcyjnych. Jeżdżą na zawody
sportowe. Mimo braku odpowiedniej
bazy dzieci odnosiły i nadal odnoszą wiele sukcesów na zawodach
sportowych na szczeblu gminnym,
powiatowym, wojewódzkim, a nawet krajowym.” - kontynuował dyrektor Karpiesiuk. A te słowa potwierdzają także czołowe miejsca

zajmowane przez uczniów z Topczewa w kolejnych edycjach plebiscytów sportowych organizowanych
przez Wieści Podlaskie.
Teraz młodzi sportowcy z Topczewa nie będą zazdrościli innym
dobrej bazy lokalowej do treningów.
Otrzymali nowoczesną salę gimnastyczną wraz z zapleczem, dodatkowymi salami i pomieszczeniami dla
nauczycieli i pracowników szkoły.
Przy okazji odnowiony został plac
przed szkołą i zbudowano parking.
A w tej szkole jest komu ćwiczyć,

niewiele jest bowiem szkół, w których - wbrew tendencjom demograficznym – liczba uczniów rośnie.
„.. w maju 2021 r. podczas uroczystego wbicia łopaty pod budowę
tego obiektu informowałem, że do
szkoły łącznie z oddziałami przedszkolnymi uczęszczało 186 osób.
Stan na dzień dzisiejszy wynosi
224 osóby” - informował dyrektor.
Topczewska uroczystość
rozpoczęła się mszą w kościele
parafialnym celebrowaną przez
biskupa drohiczyńskiego Piotra
Sawczuka. Dalszą część kontynuowano w nowej sali gimnastycznej. Po części artystycznej
bp. Sawczuk poświęcił obiekt

i uroczyście przecięto wstęgę.
Licznej grupie przyjaciół szkoły wręczono tzw. „Franciszki”, czyli
statuetki patrona szkoły, a Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski
odznaczył długoletnią pracownicę

Urzędu Gminy w Wyszkach, pełniąca aktualnie funkcję dyrektora GOPS – Marzannę Olszewską
Srebrnym Medalem za Długoletnią
Służbę.
Z kronikarskiego obowiązku
dodajmy, że w tym ważnym dniu,
topczewskiej społeczności towarzyszyli posłowie Dariusz Piontkowski,
wiceminister edukacji i nauki, Mieczysław Baszko jednocześnie prezes Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, Stefan
Krajewski. Przybyli także: biskup
drohiczyński Piotr Sawczuk, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski,
Podlaski Kurator Oświaty i Wychowania Beata Pietruszko, starosta
bielski dr Sławomir Jerzy Snarski,
przedstawiciele zaprzyjaźnionych
samorządów, lokalnych instytucji
i firm.
Inwestycja dofinansowana
była ze środków Państwowego
Funduszu Celowego – Fundusz
Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie
1 260 900,00 zł oraz 400 000,00 zł
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
Wiesław S. Sokołowski
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu
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GMINA NAREWKA
„Na Kupinie” – Izba Regionalna w Siemianówce
nie spontanicznie - powstała na
Miejsce
przestrzeni
czasu Izba Regionalz zapachem i widokiem przeszłości
na,
której
opiekunką
jest wyjątko- tak w kilku słowach można opiwa
kobieta
mieszkanka
gminy
sać nieduży pokoik z pamiątkami
Narewka,
będąca
zarazem
włai przedmiotami dawnego użytku,
zlokalizowany w przydomowym ścicielką pobliskiej agrokwatery
pomieszczeniu gospodarczym, oraz przewodniczącą siemianoww miejscowości Siemianówka, na skiego Koła Gospodyń Wiejskich
tzw. „Kupinie” (terenowa nazwa „Jezioranki” – Anna Zasim. Osoba
własna tutejszych łąk, na których „z duszą i pasją” oraz ogromnym
nierzadko można spotkać pasące szacunkiem do wspomnień i „kosię stada żubrów).
rzeni”, która z potrzeby serca pieTo właśnie tutaj - zupeł- lęgnuje wszelkie materialne „ślady

Poetyckie zapusty
W sąsiadujących ze sobą gminach Michałowo i Narewka są utalentowani mieszkańcy, którzy piszą
piękne wiersze w języku białoruskim i polskim. Debiutowali najczęściej na łamach białostockiego białoruskiego tygodnika „Niwa“ . Biorą
oni udział m. in. w Ogólnopolskim
konkursie białoruskiej poezji i prozy
i otrzymują nagrody za swe najlepsze utwory. W ostatnich latach nie
odbywały się wieczorki poetyckie
w świetlicach i szkołach.
I oto 18 listopada br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mi-

chałowie wystąpili z wierszami poeci
z dwóch gmin Tadeusz Kuncewicz,
Konstanty Ciełuszecki i Aleksander
Radziwoniuk z Eliaszuk, Michnówki i Lewkowa Nowego (gmina Narewka) oraz Luba Sakowicz, Maria
Chlabicz i Eugenia Bura z Michałowa,
Rybak i Bondar (gmina Michałowo).
Ta kulturalna impreza to zasługa
pomysłodawczyni i organizatorki
Heleny Rejent. Poeci i poetki znad
narwiańskich gmin mają dobre wiersze i chętnie czytali je przybyłym na
wieczorek miłośnikom poezji.
Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

upływającego czasu”. Oprócz pamiątek zachowanych po własnych
przodkach - mających dla niej wartość sentymentalną - znajduje tu
również przysłowiowy kąt rzeczom
pozyskanym od innych osób, które
nie mając pomysłu na ich dalsze
zagospodarowanie, chcą przekazać je w „dobre ręce”. A takimi bez
cienia wątpliwości pozostają ręce
pani Ani...
To szczególne przywiązanie
do skrzętnie zbieranych przez
lata przedmiotów sprawia, iż wypełniona nimi po brzegi izba staje
się miejscem, które zdecydowanie
warto odwiedzić na turystycznej swoją oficjalną nazwę - „Na Kupimapie podróży po gminie Narewka. nie”, zobaczycie nie tylko ozdoby
Oprócz możliwości przyjrzenia się czy tkaniny typu dywany, kapy,
kolekcji eksponatów z bliska oraz obrusy (wykorzystywane niegdyś
uwiecznienia ich na pamiątkowej do wystroju pomieszczeń), ale
fotografii, opiekunka izby pozosta- i będziecie mogli przyjrzeć się
je otwarta na pytania o ich daw- używanej ówcześnie odzieży. Czene przeznaczenie oraz spełniane
kają tu na Was także prawdziwe
w przeszłości funkcje, a także na „perełki” - w tym m.in.: bańka na
ciekawe rozmowy na temat ich
naftę do lampy, koromysło do
historii i pochodzenia.
noszenia wiader z wodą czy intryI tak oto w przytoczonej gująca walizka z 1920 r. na wyizbie, która od niedawna ma już jazd do samego Marszałka Józefa

Piłsudskiego… Tajemnicę wejścia
w jej posiadanie oraz wiele innych
ciekawostek ujawni gospodyni
miejsca podczas osobistej wizyty
w izbie.
Wstęp BEZPŁATNY. W imieniu
Pani Ani gorąco zapraszamy: Siemianówka, ul. Lipowa 90.
PS: Rekomendowany wcześniejszy kontakt pod numerem
telefonu: 695 243 185.
Autor tekstu i zdjęć:
Mariola German-Pietruczuk

WYSTAWA MAI BERNACZEK W HAJNOWSKIM DOMU KULTURY
Wystawa ,,Warstwy Ziemi” porusza zagadnienie tego co jest pod
nami i wokół nas. Warstwy, których
również jesteśmy częścią. Prace
ukazują efemeryczność natury i życia na skraju surrealizmu i rzeczywistości. Rozkład, rozpad, ulotność.
foto: Krzysztof Muzykiewicz

Łuczniczki
ze Zbucza
W październiku w Hajnowskim
Domu Kultury prezentowana była
pierwsza indywidualna wystawa
Mai Bernaczek pt.,,Warstwy Ziemi”.
Maja Bernaczek jest hajnowianką. Przygodę ze sztuką rozpoczęła w działającym przy HDK Kole
Plastycznym „Deformacja”. Ukończyła Liceum Plastyczne im. Artura
Grottgera w Supraślu gdzie obroniła dyplom ze specjalizacji tkanina artystyczna. Jeszcze w czasie

nauki w liceum jej ważnym osiągnięciem był udział w I Biennale
Tkaniny Artystycznej w Poznaniu,
obok wybitnych artystów sztuki
włókna. W 2018 r. rozpoczęła studia na Akademii Sztuk Pięknych im.
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na kierunku Rzeźba, a obecnie
studiuje na III roku Mediacji Sztuki.
Maja uczestniczy w wielu projektach artystycznych, warsztatach
i wystawach.

Lewickie

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy

Pomagajmy ptakom przetrwać zimę
Ptasia stołówka na podwórku
Krystyny Kosianko we wsi Planta
w gminie Narewka (powiat hajnowski). Przylatują do niej sójki. Lubią
one kulki tłuszczowe z nasionkami
lnu i słonecznika. Taki ptasi przysmak można kupić w sklepie zoologicznym w Hajnówce przy ulicy
Stefana Batorego. Ptaki dokarmia
zimą również Wiera Klimiuk z tej
wsi. W jej zagrodzie są drewniane
karmniki z daszkami. Goszczą tu
m. in. sikorki, gile, dzwońce i jemiołuszki. Tekst i fot, Jan Ciełuszecki
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Strażacy ochotnicy z Lewickich w gminie Juchnowiec Kościelny
otrzymali w sobotę, 24 września,
nowy wóz ratowniczo-gaśniczy.
Z nowego samochodu – Renault
D16 - jest zadowolony prezes OSP
Robert Szymański bo pojazd jest
lepiej wyposażony.
- Pojemność zbiornika na wodę
jest dużo większa - wcześniejszy
miał 2 tys. litrów, a ten ma o tysiąc więcej. Wydajniejsza jest też
autopompa. Wcześniej, żeby ubrać
się w aparaty ochrony dróg oddechowych, musieliśmy wyjść z samochodu i zrobić to na miejscu akcji.
Traciliśmy przez to czas. Teraz możemy zrobić to w kabinie – mówi.

Strażakom z Lewickich życzymy aby jak najrzadziej musieli korzystać z nowego pojazdu. A warto
podkreślić, że jednostka jest jedną
z największych w gminie - służy
w niej 40 strażaków – już w tym
roku brała udział w ponad 50 akcjach.
Oficjalne przekazanie pojazdu
było okazją do wręczenie zasłużonym strażakom odznaczeń, które
wręczali wicestarosta Roman Czepe i prezes Powiatowego Związku
OSP Jan Gradkowski.
Dotychczas używany przez
strażaków z Lewickich pojazd trafił
do OSP w Hermanówce.
(cz)

Gabriela Magruk zdobyła
2 miejsce a jej koleżanka Maria
Kaniewska czwarte w Niepodległościowym Turnieju Łuczniczym
zorganizowanym 12 listopada
w Skrzynicach k/Lublina z okazji
Dnia Niepodległości.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
(foto UG Czyże)

Podlaskie najlepsze

Województwo Podlaskie
po raz kolejny zajęło pierwsze
miejsce wśród regionów pod
względem wydatków na inwestycje
i pod kątem wykorzystania środków Unii Europejskiej w rankingu
Pisma Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota”.
(lm)
Wieści Podlaskie

Dziadkowice

Bezpieczniej w Czartajewie

Ziołowe szaleństwo

Koło Gospodyń Wiejskich
w Dziadkowicach wspólnie z Lokalnym Centrum Aktywności Społeczno-Lokalnej wpadły na pomysł
jak z korzyścią dla zdrowia spędzać długie zimowe wieczory. Zaproponowano mieszkańcom serię
spotkań i warsztatów na temat
zielarstwa. Na projekt pozyskano
pieniądze z Programu Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO
2021-23.
Pierwsze spotkanie odbyło się
30 września. Dr Mirosław Angiel-

czyk właściciel „Ziołowego Zakątka”
w Korycinach opowiedział o historii i wykorzystaniu ziół. Uczestnicy
spotkania nie tylko usłyszeli o ziołach ale mogli je fizycznie zobaczyć.
Prelegent mówił o właściwościach
lekarskich ziół jak też o samodzielnym wykonywaniu mieszanek ziołowych.
Na kolejnych spotkaniach ich
uczestnicy dowiedzą się o zastosowaniu ziół w kuchni, kosmetologii,
leczeniu itp.
(cec)

Rozwój usług elektronicznych
w podlaskich urzędach
Mieszkańcy dziesięciu samorządów będą mogli wkrótce
załatwić wiele spraw online. Zarząd województwa na posiedzeniu
w piątek, 14 października przyznał
blisko 19 mln zł z funduszy europejskich na dofinansowanie 10 projektów zgłoszonych przez podlaskie
samorządy.
Zarząd dofinansował wszystkie projekty, które zostały pozytywnie ocenione w konkursie.

Dzięki decyzji zarządu, mieszkańcy miasta Bielsk Podlaski będą
mogli składać wnioski, uzyskiwać
zaświadczenia czy wnosić opłaty
przez internet. Z kolei w Starostwie
Powiatowym w Białymstoku zostanie przeprowadzona digitalizacja
zasobów geodezyjno-kartograficznych, które do tej pory istniały tylko
w wersji papierowej w tamtejszym
wydziale geodezji, katastru i nieruchomości.
(źródło; UMWP)

Czartajew – Juchnowiec Kościelny

Dodatkowe pieniądze na edukację
W czwartek, 27 października Zarząd Województwa o ponad
milion złotych zwiększył budżet
unijnego konkursu, który zakłada
podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego. Dodatkowe fundusze trafią
m.in. do szkół w naszym regionie.
I tak, Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym dodatkowe dofinansowanie
przeznaczy na m.in. zajęcia tera-

peutyczne, wyposażenie kącika
manipulacyjnego i czytelniczego
oraz specjalistyczne szkolenia dla
nauczycieli.
A Szkoła Podstawowa w Czartajewie dodatkowe środki przeznaczy m.in. na zakup czterech projektorów, monitora interaktywnego
oraz zatrudnienie pomocy nauczyciela do dzieci z niepełnosprawnościami.
(ec)

Hajnówka

Burmistrz z wizyta u mażoretek

W dniu 18 października grupę
Mażoretek SHOCK odwiedził Jerzy
Sirak- Burmistrz Miasta Hajnówka.
Spotkanie było poświęcone
przede wszystkim świętowaniu
zeszłorocznych sukcesów, ale też
planowaniu przyszłego sezonu.
Wizyta Burmistrza wzbudziła
Siemiatycze

Dzień seniora
W niedzielę, 20 listopada odbył
się I Gminny Dzień Seniora w gminie Siemiatycze. Frekwencja dopisała. Zabawa, tańce i dobre jedzenie
sprawiły, że humory wszystkim dopisywały. A uczestnicy balu liczą, ze na
kolejna imprezę tego typu nie będą
czekali do przyszłego roku.
(cec)
Wieści Podlaskie

w zespole mażoretek optymizm, ponieważ wiedzą, że miasto cieszy się
z ich sukcesów i będzie wspierać je
w dalszych działaniach.
Dziewczęta cały czas ćwiczą,
aby już w kwietniu rozpocząć sezon
konkursowy i najlepiej jak potrafią
promować miasto. Ewelina Masalska

Mielnik
liderem
Mielnik według najnowszego
rankingu przygotowanego przez
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum i Podlaski Urząd Statystyczny w Białymstoku uznano za najlepszą gminę
wiejską Województwa Podlaskiego.
(cec)

Powiat siemiatycki otrzymał
dofinansowanie na przebudowę
przejścia w Czartajewie z Rządowego Programu „Razem Bezpieczniej”.
Za prawie 122 tys zł, z czego
97 tys. zł stanowi dofinansowanie,
powiat siemiatycki zaplanował:
modernizację przejścia dla pieszych ze zwykłego na wyniesione,
doświetlenie nowoczesnymi lampami LED, zamontowanie punktowych
elementów odblaskowych przed
przejściem, wymianę i ustawienie
nowego oznakowania pionowego
i wymianę istniejącego na odblaskowe, wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego
przed i za przejściem dla pieszych.
- Dzięki dofinansowaniu popraLISTY

Psi seniorzy
Dzień dobry,
Przeważnie piszemy do Państwa, by podzielić się nową inicjatywą wolontariatu, dziś – chcemy
zwrócić Państwa uwagę na naszych
podopiecznych, tych najstarszych.
Piszemy w czasie szczególnym. Wielkimi krokami zbliża
się zima, a tak naprawdę trudny
czas dla psów ze schroniska już
nadszedł. To najtrudniejsza pora
roku dla najstarszych naszych
podopiecznych. Mimo starań, by
zapewnić im jak najlepsze warunki,
nic nie zastąpi domowego ciepła
i ciszy, posłania, w którym można
wygrzać stare kości i spokoju od
zgiełku schroniska, w którym można wypocząć…
Dlatego pomyśleliśmy, że za
pośrednictwem Państwa mediów,
moglibyśmy opowiedzieć o tym, jak
fantastyczne są starsze psy, które często latami są niezauważane
przez nikogo i po cichu odchodzą
w schronisku… A mogą być świetnymi kompanami codzienności, trzeba
dać im tylko szansę.
Zachęcamy do zapoznania się
z pełną informacją, którą przesyłamy w załączniku: są tam opisy
psów, wypowiedzi pani kierownik
schroniska Anny Jaroszewicz oraz
koordynatorki wolontariatu Moniki
Fiedorczuk. Załączyliśmy też zdjęcia.
Z wyrazami szacunku,
Monika Fiedorczuk - koordynatorka wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku „Dolina Dolistówki”
A na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo zdjęcia
i charakterystyki psich seniorów.
Zachęcamy do lektury i wizyty
w schronisku.

wimy bezpieczeństwo pieszych na
najbardziej popularnym przejściu
dla pieszych w miejscowości Czartajew - położonym w pobliżu szkoły podstawowej oraz Zespołu Szkół
Technicznych i obiektów sportowych.

Przejście znajduje się również na
drodze do kościoła - mówi starosta powiatu siemiatyckiego Marek
Bobel. - Na tym skrzyżowaniu dróg
powiatowych często dochodzi do
wypadków - dodał.
Źródło: PUW

Ocalić od zapomnienia
We wrześniu został rozstrzy- Panny przy ul. Łąkowej w Rudce
gnięty konkurs ph „Podlaskie Ka- oraz Stowarzyszenie Placówka
pliczki 2022 - ocalić od zapomnienia” na renowację Kapliczki i Krzyży
Na realizację zgłoszonych dziewię- w Bagnach. Parafia Prawosławna pw.
ciu projektów Zarząd Wojewódz- św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu
twa przeznaczył kwotę 100 tys. zł. otrzymała dofinansowanie w kwoObiekty zgłoszone do konkursu nie cie 11 tys. zł na realizację zadania
musiały mieć statusu zabytku, ale „Kapliczka w Topilcu - wzór dla kapowinny mieć wartość artystyczną
pliczek z naszego województwa”.
lub historyczną. Dotacje trafią m.in. Pozostałe projekty to: „Nasze serce,
do: Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, nasz dom renowacja krzyża we wsi
która za ponad 16 tys. zł zrealizuje Łopuchowo”, który zrealizuje Ochotprojekt „Krzyż jako symbol miłości
nicza Straż Pożarna w Łopuchowie,
i wiary ocalić od zapomnienia”. Do- „Renowacja krzyża” - przedsięwzięcie
tacja będzie przeznaczona na re- Stowarzyszenie Wspierania Inicjanowację krzyża, który znajduje się tyw Harcerskich „Otwórzmy Bramy”,
w Bielsku na placu Caritas Diecezji „Dbajmy o Krzyże” – inicjatywa Koła
Drohiczyńskiej. Po 10 tys. zł otrzy- Gospodyń Wiejskich w Popławach
mały: Koło Gospodyń Wiejskich
i „Kapliczki podlaskie 2022-ocalić
„Róża” w Rudce na rewitalizację oto- od zapomnienia” Ochotniczej Straży
czenia kapliczki Najświętszej Marii Pożarnej w Kiersnowie.
(pd)

Rozbudowa
białostockiego starostwa
28 października br. wbito przysłowiową łopatę, tym samym symbolicznie rozpoczynając pracę przy
rozbudowie budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
Wg. szacunków rozbudowa będzie kosztować 28,9 mln zł., na inwestycje powiat otrzyma dofinansowanie z Programu Inwestycji Stra-

tegicznych w wysokości 15 mln zł.
Rozbudowa ma potrwać trzy lat.
Po jej zakończeniu skończą się wędrówki mieszkańców powiatu po
całym mieście. Wszystkie wydziały
starostwa będą się mieścić w jednym budynku, którego powierzchnia zwiększy się z dotychczasowych
2,1 tys. m2 do 5,5 tys. m2.
(cz)

Przysłowia ludowe na grudzień

Milejczyce

Nowy sprzęt
dla GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Milejczycach otrzymał 95 tys. zł dofinansowania na zadanie „ Zakup wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Milejczycach”. Projekt obejmuje
m.in. zakup i montaż wyposażenia
sali widowisko-kinowej: sprzęt multimedialny i nagłośnieniowy. (cec)

Mroźny grudzień, dużo śniegu, żyzny roczek będzie w biegu.
W pierwszym tygodniu grudnia gdy pogoda stała, będzie zima długo biała.
Gdy w adwencie szadź na drzewach się pokazuje, to rok urodzajny nam zwiastuje.
Grudzień to miesiąc zawiły czasem srogi, czasem miły.
Gdy Makary (20 grudnia) pogodny, cały styczeń chłodny.
Na Tomasza (21 grudnia) najdłuższa noc nasza.
Jak w wigilię z dachu ciecze, zima długo się przewlecze.
Gdy w grudniu śnieg pada, drugi rok taki sam zapowiada
		 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

WIEŚCI PODLASKIE - Niezależne Pismo Lokalne

ISSN – 1509 - 0329

Wydawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Besawa” spółka z o.o., w Białymstoku. Adres Redakcji: 15 – 872 Białystok, ul. Dąbrowskiego 28 lok. 34
tel. 85 653 76 51, e-mail: wiescipodlaskie@wp.pl, www.wiescipodlaskie.eu, Biuro Reklamy: e-mail: wiesci-marketing@wp.pl
Redaktor Naczelny: Wiesław S. Sokołowski (kom. 601 724 296), z-ca Redaktora Naczelnego: Jan Ciełuszecki (tel. 692 899 593). Sekretarz Redakcji: Waldemar Staszyński.
Stale współpracują: Mateusz Gutowski, Michał Iwaniuk, Wiaczesław Kucharenko, Zbigniew Podlaski, Anna Stulgis, Tadeusz Szereszewski.
Cena gazety dla firm i instytucji 1, 20 zł +VAT Nakład: 5800 egz.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Druk: Drukarnia Prasowa w Ignatkach, Ignatki 40/2, 16-001 Kleosin

8

Wieści Podlaskie

