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XIV Prezentacje „Uczelnie w powiecie”

24 luty 29 luty - 1 marzec 23 luty 2 marzec 22 luty Sokółka Bielsk Podlaski Hajnówka Siemiatycze Zambrów Wysokie Mazowieckie
Zespół Szkół,
ul. Mickiewicza 11

Publiczne Gimnazjum Nr 1,
ul. Kościuszki 21

Wydział Leśny Politechniki
Białostockiej,
ul. Piłsudskiego 8

Zespół Szkół,
ul. Kościuszki 43

Zespół Szkół nr 1
Al. Wojska Polskiego 31

Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. 1000-lecia P.P. 15

Organizatorzy: Redakcja „Wieści Podlaskich”, Starostwo Powiatowe w Sokółce, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Starostwo Powiatowe
w Hajnówce, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Starostwo Powiatowe w Zambrowie.
Patronat: Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Burmistrz Sokółki, Burmistrz Bielska Podlaskiego, Burmistrz Hajnówki, Burmistrz
Siemiatycz, Burmistrz Wysokiego Mazowieckiego, Burmistrz Zambrowa.
Zapraszamy maturzystów i ich rodziców
„Bielsk Podlaski łączy ludzi” – Spotkanie Noworoczne Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

„Człowiek jest najważniejszy”
W Bielskim Domu Kultury odbyło
się doroczne spotkanie noworoczne
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.
Spotkanie rozpoczął występ zespołu
„Fart” z Bielskiego Domu Kultury. Goście obejrzeli też film oraz prezentację
fotograficzną z zeszłorocznych wyda-

rzeń, które miały miejsce w mieście.
Po zaprezentowanym filmie
burmistrz przypomniał ważne wydarzenia ubiegłego roku. Wystąpieniu
towarzyszył pokaz zdjęć.
W ramach inwestycji burmistrz
wymienił pozyskane dofinansowanie

na dokumentację kanalizacji sanitarnej i deszczowej. .Najważniejsze
inwestycje to inwestycje drogowe,
m. in: przebudowano ulicę Ciołkowskiego, Orzeszkowej, Modrzewiowa.
Ważnymi inwestycjami były boiska
przy Zespołach Szkół. Bezpieczna
ścieżka pieszo-rowerowa prowadząca
na cmentarz przy szosie narewskiej.
Zakończony remont Miejskiej Biblioteki
Publicznej, rozbudowa sieci ciepłowniczej przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej. Rok 2015 był
rokiem największych inwestycji naszej
spółki miejskiej.
Ważnym wydarzeniem była
decyzja rządu RP o rozszerzeniu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Cd. str. 2

Spotkanie Noworoczne,
podsumowanie działalności w powiecie bielskim
28 stycznia w Zespole Szkół
nr 4 im. Ziemi Podlaskiej odbyło się spotkanie noworoczne
starosty z duchowieństwem,
przedsiębiorcami i przedstawicielami samorządów. Spotkanie
rozpoczęły występy uczniów
I i II Liceum Ogólnokształcącego

w Bielsku Podlaskim. Powiat
Bielski awansował na 5. miejsce
w 2015 r. w Rankingu powiatów
poniżej 60 tys. mieszkańców,
prowadzonym przez Związek
Powiatów Polskich. Zdobył I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu
Energii Odnawialnej za rok 2015,

wyróżnienie specjalne w II edycji
konkursu „Samorządowy Lider
Zarządzania 2015. Razem dla
rozwoju”, organizowanego przez
Związek Miast Polskich. Promocją
edukacji, miasta i powiatu była
Cd. str. 2
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Na przełomie stycznia i lutego
oddział Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia
Wojskowego kpt. Romualda Rajsa
„Burego” dokonał pacyfikacji pięciu wsi w ówczesnym powiecie
bielskim: Zaleszany – 29 stycznia
(śmierć poniosło 19 osób), Wólka
Wygonowska – 29 stycznia (zginęły

2 osoby), Szpaki – 1 lutego (zginęło
5 osób), Zanie – 2 lutego(zginęły
24 osoby) i Końcowizna – 2 lutego
(nikt nie zginął) oraz zamordował
31 stycznia w pobliżu wsi Puchały
Stare 30 furmanów zatrzymanych
w Puszczy Białowieskiej.
1 października 1949 roku
Cd. str. 4

Policyjna karuzela

Tradycyjnie za zmianą Komendanta Głównego Policji idą zmiany
na niższych szczeblach. Dotychczasowego Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Białymstoku Sławomira
Mierzwę zastąpił insp. Daniel Kołnierowicz, który z kolei rozpoczął

zmiany komendantów powiatowych.
I tak, dotychczasowy Komendant z Bielska Podlaskiego insp.
Wojciech Rutkowski został nowym
komendantem w Hajnówce, w Bielsku
Podlaskim zastąpiła go mł. insp.
Cd. str. 4

WIEŚCI Z GMIN
22 stycznia – Grodzisk.
Przedszkolacy i uczniowie klas
I – III gościli Babcie i Dziadków,
którzy ze wzruszeniem podziwiali
popisy artystyczne swych pociech.
Były życzenia, własnoręcznie
wykonane laurki i papierowe seca.
24 stycznia – Czartajew.
W siedzibie Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Razem”
odbyło koncert kolęd. Współorganizatorem spotkania była
Gminna Biblioteka Publiczna
w Siemiatyczach.
26 stycznia – Bielsk Podlaski. Rada Miasta przyjęła
„ostrożną” uchwałę upamiętniającą
ofiary oddziału Pogotowia Akcji
Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego kpt. Romualda
Rajsa „Burego”. Admiratorzy „Burego” kilka dni wcześniej rozwiesili
w Bielsku i Hajnówce transparenty
z napisem „kpt Romuald Rajs
Bury – pamiętamy”
26 styczeń – Augustowo.
Bielscy policjanci przeszukali
posesję 40-letniego mieszkańca
wsi. W domu znaleziono 32 gramy
marihuany, 1,5 grama amfetaminy
a na poddaszu domu znaleziono
oświetlony namiot, w którym
dojrzewały 4 doniczki konopi. Przy
okazji w ręce policjantów wpadł
sprzęt do produkcji alkoholu, 20
litrów zacieru i litr gotowego
produktu. Mężczyzna został
tymczasowo aresztowany.
4 lutego - Nurze Stacja.
Gminny Ośrodek Upowszechniania
Kultury zorganizował spotkanie
zespołów kolędniczych z terenu
gminy oraz najbliższych okolic.
Występy podziwiała licznie zebrana
publiczność.
5 luty – Orzechowicze.
Tragiczny finał miał wypadek do
jakiego doszło na trasie Orzechowicze - Bielsk Podl. tuż przed
północą. 25 letni bielszczanin
z nieustalonych przyczyn zjechał na prawe pobocze i uderzył
w drzewo. Ranny kierowca został
przewieziony do szpitala. Niestety
w wyniku odniesionych obrażeń
poszkodowany zmarł.
7 luty – Grodzisk. W Gminnej Bibliotece Publicznej przy
kawie i ciasteczkach mieszkańcy
mogli posłuchać przebojów z lat
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w wykonaniu zespołu „Polne
Maki” z Dołubowa.
12 lutego – Milejczyce.
Odbyła się zorganizowana przez
Komendanta Powiatowego Policji
w Siemiatyczach i Wójta Gminy
Milejczyce debata społeczna dotycząca stworzenia na terenie gminy
„mapy zagrożeń bezpieczeństwa”
Podobne debaty odbyły się, lub
odbędą, w innych gminach.
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„Człowiek jest najważniejszy”
Cd. ze str. 1

o podstrefę w mieście. Dzięki niej
można będzie rozpocząć procedurę
sprzedaży działek i liczyć nie tylko
na wpływy do budżetu miasta, ale
również na nowe miejsca pracy i ciekawszą ofertę przemysłowo-usługową
naszego miasta. Zadłużenie miasta
spadło o kolejne 3 mln zł.
Wizytówką naszego miasta są
bardzo dobre przedsiębiorstwa, które
są ambasadorami nie tylko Bielska,
ale całego Podlasia i kraju – mówił
burmistrz. – Wśród 500 największych
polskich przedsiębiorstw w Polsce
mamy aż 2 firmy z naszego miasta
– Unibep i Danwood. W pierwszej
dwudziestce największych firm
województwa jest aż 5 bielskich
przedsiębiorstw. Dzięki tym zakładom
bezrobocie w naszym mieście jest na
bardzo niskim poziomie. W grudniu
została otwarta galeria handlowa.
- Szkoły podstawowe i gimnazjalne dochowały się 35 laureatów
wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Szkoła Podstawowa nr 3 zajęła
pierwsze miejsce w województwie
w klasyfikacji laureatów konkursów
przedmiotowych. Mamy 35 stypendystów. W końcowej klasyfikacji sportowej
gmin miejskich i wiejsko-miejskich
Bielsk Podlaski zajął drugie miejsce
i zdobył puchar Marszałka Województwa. Uczniowie osiągają wysokie
wyniki w sprawdzianach w skali kraju,
a nauczyciele i szkoły są doceniane
także zagranicą - Projekt Art Connects
us realizowany w ramach Projektu
eTwinning w Szkole Podstawowej
nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku
Podlaskim został uznany za najlepszy
w Europie!
W mieście odbywa się wiele
imprez organizowanych przez samych
mieszkańców (za pośrednictwem
organizacji pozarządowych), przy
wsparciu organizacyjnym i finansowym Urzędu Miasta. Tu trzeba

wspomnieć o bielskim półmaratonie,
zawodach kolarskich Tur de Bielsk,
Mistrzostwach Polski Kettlebell,
Międzynarodowym Meczu Pływackim,
turnieju taekwondo, akcji Polska
Biega. W Bielsku odbywają się liczne
festiwale – Kantyczka, Podlaska Nuta,
Festiwal Pieśni Patriotycznej, Jesień
Bardów czy Podlaska Jesień, wszystkie
mają już ponad 20-letnią tradycję.
W branże sportowej po raz
pierwszy na szczeblu krajowym (II
liga) grają piłkarki nożne, męska
drużyna piłkarska jest liderem ligi
po rundzie jesiennej, koszykarze
reprezentują Bielsk w 2 i 3 lidze. 117
sportowców i 17 trenerów otrzymało
nagrody i wyróżnienia przyznane przez
Burmistrza Miasta za osiągnięcie
wysokich wyników sportowych.
Rok 2015 rok, to kolejny rok
budowania społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście. 7
przedsięwzięć zostało wpisanych
do budżetu miasta na rok 2016
powołaliśmy do życia Bielską Radę
Działalności Pożytku Publicznego,
Za sukces „obywatelskości”
burmistrz uważa zebranie pod realizacją S-19 przez mieszkańców 3700
podpisów. A także etap wojewódzki
konkursu na najładniej udekorowane
świątecznymi iluminacjami miasto.
Podziękował wszystkim mieszkańcom angażującym się we współpracę, aby miasto było bardziej przyjazne.
Hasło promocyjne miasta „Bielsk
Podlaski łączy ludzi” jest przejawem
aktywności mieszkańców na różnych
niwach. Burmistrz złożył wszystkim
życzenia noworoczne. „Człowiek jest
najważniejszy”, to hasło przyświecało
mi w roku ubiegłym i będzie mottem
na działania w roku 2016 – zakończył
burmistrz.
Tekst i zdjęcie
Tadeusz Szereszewski
Pełny tekst artykułu na www.
wiescipodlaskie.pl/internetowewiesci

Spotkanie Noworoczne,
podsumowanie działalności
w powiecie bielskim
Cd. ze str. 1

Wojewódzka Inauguracja Roku
Szkolnego w Zespół Szkół Nr 1
im. Marszałka Józefa Klemensa
Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim
w dniu 1 września 2015 roku.
Gospodarz spotkania starosta
Sławomir Jerzy Snarski przedstawił
dokonania Powiatu Bielskiego w 2015
roku. Starosta docenił istotną dla
rozwoju powiatu i jego mieszkańców
współpracę z wieloma podmiotami
i osobami. - Do największego sukcesu Powiatu Bielskiego w całej jego
historii należy zaliczyć aktywizację
wielu środowisk, podmiotów różnych
dziedzin i osób oraz ich zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju
powiatu i wspieranie jego inicjatyw
i zadań. Na pierwszym miejscu
chciałbym wskazać na bardzo nam
życzliwego Biskupa Tadeusza Pikusa,
z którym wspólnie objęliśmy patronat
nad ogólnopolskim konkursem plastycznym „Św. Jan Paweł II w oczach
dziecka”. Konkurs ten cieszy się
w całym kraju ogromną popularnością – w ubiegłym roku zgłoszono do
niego ponad 1,5 tys. prac.
Wyróżnienia
Za owocną współpracę z Powiatem Bielskim starosta wyróżnił
stowarzyszenia: Fundusz Lokalny
na rzecz Rozwoju Społecznego,
Klub „Amazonki”, Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Stowarzyszenie Pomocy
„Serce Ludzi Ziemi Bielskiej”, Bractwo
Młodzieży Prawosławnej przy Parafii
Zmartwychwstania Pańskiego ZHP
Chorągiew Białostocka, Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Polskiej Pieśni
Narodowej”, Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy, Caritas Diecezji
Drohiczyńskiej, Stowarzyszenie „Mu-

zeum Małej Ojczyzny w Studziwodach”,
Stowarzyszenie „Bielska Inicjatywa
Rowerowa” i Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”.
Wśród uczniów wyróżnienia
otrzymali: Magdalena Tworkowska,
Norbert Arkadiusz Wawulski z I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza
Kościuszki, Urszula Śliwko, Adrian
Iwaniuk z II Liceum Ogólnokształcące
z Białoruskim Językiem Nauczania im.
Bronisława Taraszkiewicza, Karolina
Niewińska, Jakub Stepaniuk z Zespołu
Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa
Klemensa Piłsudskiego, Katarzyna
Daniluk, Daniel Górski z Zespołu Szkół
Nr 3 im. Władysława Stanisława
Reymonta, Karolina Kowszuk, Dawid
Kowalczuk z Zespołu Szkół Nr 4 im.
Ziemi Podlaskiej, Tomasz Kazimierski,
Kamil Boborycki z Zespołu Szkół
Specjalnych im. Jana Pawła II.
W roku 2016 planowana jest
przebudowa ok. 10 km odcinka drogi
powiatowej Truski – Skrzypki Małe –
Skrzypki Duże – Bolesty – Pietrzykowo
– Piliki, realizacja przebudowy mostu
położonego w ciągu drogi powiatowej
Nr 1694B Bielsk Podlaski – Holonki
– Dziadkowice.
W końcowej fazie realizacji są
dwa duże projekty informatyczne:
Projekt „Wdrażanie elektronicznych
usług dla ludności województwa oraz
projekt „Podlaski System Informacyjny
e-Zdrowie”.
Starosta otrzymał „Brązową
statuetką w IX Edycji Konkursu Pracodawca Przyjazny Załodze” przyznany
w kategorii „administracja”.
Tekst, foto
Tadeusz Szereszewski
Pełny tekst artykułu na www.
wiescipodlaskie.pl/internetowewiesci

Nie taki wilk straszny – finał VI edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej
Dnia 26 listopada 2015 r. odbył
się finał Konkursu Wiedzy Ekologicznej
„Różnorodność biologiczna
i formy ochrony przyrody
w Polsce”. Znamy już
młodych mieszkańców
Podlasia, którzy udowodnili, jak ważna jest dla nich
ochrona przyrody.
W roku szkolnym
2015/2016 Białowieski
Park Narodowy zrealizował
VI edycję ekologicznego
konkursu, adresowanego
do młodzieży naszego
województwa i ich nauczycieli.
Konkurs podkreśla, jak ważna jest
ochrona przyrody, szczególnie na
cennych przyrodniczo obszarach
Podlasia. Działania Konkursu nie
tylko mobilizują do pogłębiania swojej
wiedzy – uczą również samodzielnych obserwacji przyrodniczych, ich
analizy i sporządzania „naukowej”
dokumentacji. Tegoroczna edycja,
w którą włączyło się ponad 500 gimnazjalistów (uczniowie kilkudziesięciu
szkół), zwracała szczególną uwagę na
duże drapieżniki – wilki i rysie, rolę
tych ssaków w ekosystemie przyrod-

niczym, stąd tematy dotyczące wilka
i rysia obowiązywały w rozprawach

i prezentacjach młodych podlaskich
przyrodników.
Przy realizacji Konkursu tradycyjnie współpracują wszystkie
podlaskie parki narodowe
i krajobrazowe, Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych
w Białymstoku i Instytut
Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Wszystkie powyżej
wymienione instytucje jak też
Zarząd Regionu Podlaskiego
NSZZ Solidarność i Starostwo Powiatowe w Hajnówce
udzieliły Patronat Honorowy

w/w wydarzeniu edukacyjnemu. Konkurs dofinansowany jest ze środków
WFOŚiGW w Białymstoku,
a dodatkowe nagrody
ufundowali: Starostwo
Powiatowe w Hajnówce,
Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Białymstoku.
W trakcie finału
uczniowie wysłuchali
prezentacji o tematyce
dotyczącej wilka i rysia
w wykonaniu swoich koleżanek i kolegów, jak też
uczestniczyli w debacie poświęconej
drapieżnikom i ich roli w ekosystemie, którą poprowadzili naukowcy
z Instytutu Biologii Ssaków PAN.

Wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli inscenizację słowno-muzyczną
w wykonaniu młodzieży z Technikum
Leśnego z Białowieży.
Tytuł laureata VI edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność
biologiczna i formy ochrony przyrody
w Polsce” zdobyli:
1. Jakub Wróblewski z Gimnazjum
nr 7 w Suwałkach
2. Łukasz Marcin Więcław z Gimnazjum nr 32 w Białymstoku
3. Kacper Keczyński z Gimnazjum
nr 2 w Hajnówce
4. Aleksandra Kamianowska z Gimnazjum nr 32 w Białymstoku
5. Patryk Kosior z Gimnazjum nr 7
w Białymstoku
6. Agnieszka Huk z Zespołu Szkół
w Kleszczelach
7. Urszula Pawluczuk z Gimnazjum w Czyżach
8. Wiktoria Śledziewska z Gimnazjum nr 1 z Łomży
9. Bartosz Tuchliński z Gimnazjum nr 15 w Białymstoku
10. Karolina Korowaj z Gimnazjum w Narewce
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W parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Szmurłach
i Przemienienia Pańskiego w Perlejewie pożegnano Ks. Proboszcza
Kazimiera Zalewskiego

Pożegnanie Proboszcza
3 lutego 2016 roku w Szpitalu
Bielańskim w Warszawie odszedł
niespodziewanie do Pana ks. Kazimierz Zalewski, proboszcz parafii
Najświętszej Maryi Panny Królowej
Świata w Szmurłach. 5 lutego uroczystościom pogrzebowym w Szmurłach
przewodniczył Biskup Senior Antoni
Dydycz, a w Perlejewie Ks. Biskup
Tadeusz Pikus. Uroczyste Msze św.
pogrzebowe w obu parafiach wraz
z ks. biskupami sprawowali księża
z dekanatu brańskiego i całej diecezji,
w tym z ordynariatu polowego.

wrażliwy, nie załamywał się kłopotami. Z czasem zaczęła się pojawiać
choroba – mówił Biskup.
W rodzinnej parafii Przemienienia Pańskiego w Perlejewie,
gdzie przed 28 laty śp. ks. Kazimierz
otrzymał święcenia kapłańskie,
Eucharystii wraz z ponad 50 kapłanami przewodniczył ks. Biskup
Tadeusz Pikus.
- Ks. Kazimierz Zalewski za
miesiąc skończyłby 55 lat. Tak po
ludzku patrząc, powinien żyć, pracować, posługiwać, rzeczywistość
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w publicznym procesie sąd skazał
Romualda Rajsa pseudonim Bury na
karę śmierci. Wyrok wykonano. 15
września 1995 r. ten wyrok został
przez Sąd Warszawskiego Okręgu
Wojskowego unieważniony na podstawie przepisów Ustawy o uznaniu
za nieważne orzeczeń wydanych
wobec osób represjonowanych za
działalność na rzecz niepodległego
bytu Państwa Polskiego a rodzinie
wypłacono odszkodowanie.
30 czerwca 2005 roku białostocki IPN umorzył postępowanie
w sprawie Rajsa „Burego”. W orzeczeniu napisano m.in. „ pacyfikacji
wsi w styczniu i lutym 1946 roku
nie można utożsamiać z walką
o niepodległy byt Państwa Polskiego.
Wręcz przeciwnie akcje „Burego”
przeprowadzone wobec mieszkańców podlaskich wsi , wspomagały
komunistyczny aparat władzy i to
przede wszystkim poprzez obniżenie
prestiżu organizacji podziemnych,

dostarczenie argumentów propagandowych o bandytyzmie oddziałów
partyzanckich. (...) Działania pacyfikacyjne przeprowadzone przez „Burego”
w żadnym wypadku nie sprzyjały
poprawie stosunków narodowych polsko-białoruskich i zrozumieniu walki
polskiego podziemia o niepodległość
Polski. Przeciwnie,
tworzyły często
nieprzejednanych
wrogów lub też rodziły zwolenników
dążeń oderwania
Białostocczyzny
od Polski. Żadna
zatem okoliczność
nie pozwala na uznanie tego co się
stało za słuszne.” (S28/02/Zi) IPN
uznał także że działania te nosiły
znamiona ludobójstwa.
Duży artykuł o pacyfikacji „Wieści
Podlaskie” zamieściły jako pierwsze
w jednym ze swych pierwszych
numerów. Od tego czasu minęło już

kilkanaście lat nadal jednak nurtuje
mnie kilka pytań, a wśród nich pytanie o to dlaczego przez cały okres
istnienia PRL i pierwsze lata III RP
rodziny pomordowanych furmanów nie
mogły doprosić się informacji, gdzie
są pochowani ich bliscy. Chociaż to

przecież ówczesne władze ekshumowały zwłoki furmanów i przeniosły
ich na cmentarz w Klichach.
Z informacją o ustaleniach
końcowych śledztwa można zapozna
się na stronach internetowych ipn.
gov.pl lub wieści podlaskich.
Zbigniew Podlaski

Policyjna karuzela
Cd. ze str. 1

- Przeżywamy obrzęd pogrzebowy, któremu nie przewodniczy tutejszy
proboszcz. Nasze myśli, refleksje
biegną dwadzieścia wieków do tego,
który przyszedł i pozostawił kościół.
Jednocześnie powoływał i powołuje
osoby do posługi kapłańskiej, aby te
dary złożone na krzyżu mogły docierać do ludzkich umysłów, sumień
w każdym pokoleniu.
Biskup przypomniał kapłańską
drogę Zmarłego podkreślając Jego
niezwykły zapał, entuzjazm i energię. - Dla Niego nie było trudności,
przeszkody. Był życzliwy, niezwykle

napisała jednak inny scenariusz,
odszedł – mówił w homilii ks. Andrzej
Witerski, kolega z seminarium.
Ks. Marek Wróbel, gospodarz
parafii podziękował ks. Biskupowi,
który przez obecność i modlitwę pokazał solidarność i miłość do diecezji,
a kaznodziei, kapłanom, wiernym za
dar modlitewnej wspólnoty.
Kapłan spoczął na cmentarzu
parafialnym w Perlejewie, niedaleko
grobu Rodziców. Foto, tekst
Tadeusz Szereszewski
Pełny tekst artykułu na www.
wiescipodlaskie.pl/internetowewiesci

Anna Bajeńska. W Siemiatyczach
dotychczasowego komendanta mł.
insp. Arkadiusza Sidorskiego, który
swą funkcję pełnił tylko kilka miesięcy
zastąpił mł. insp. Maciej Wesołowski
dotychczasowy komendant komisariatu w Łapach.
Czy to już koniec karuzeli
stanowisk w policji? Nie jest to takie
pewne, bowiem pełniący od dwóch
miesięcy stanowisko Komendanta
Głównego insp. Zbigniew Maj, który rozpoczął swoje urzędowanie
absurdalnym donosem na swego
poprzednika, w ostatnich złożył
rezygnację motywując swą decyzję
prowokacją Biura Spraw Wewnętrznych Policji.
(w)

Promują czytelnictwo

(zdjęcie ze strony UG Siemiatycze)

Doceniona została praca pracowników Gminnej Bibliotek Publicznej
w Siemiatyczach w promowaniu
czytelnictwa biorąc udział w ogólnopolskim projekcie „Czytam sobie
w bibliotece”. Organizatorem i pomysłodawcą projektu było Centrum
Edukacji Obywatelskiej przy współudziale Wydawnictwa Egmont. Jego
celem było ukazanie najmłodszym
czytelnikom że nauka czytania może
by radosna i ciekawą, ze może by
dobrą zabawą. W projekcie uczestniczyły filie biblioteki w Czartajewie
i Szeszeniach.
(s)

Młodszy inspektor Anna Bajeńska ma 38 lat. Urodziła się

w Białymstoku. Pierwsze policyjne
kroki w swojej karierze stawiała
w Oddziałach Prewencji w Białymstoku. Później pełniła służbę w KMP
w Białymstoku oraz na stanowiskach
kierowniczych w białostockich
komisariatach II a następnie III.
W roku 2014 została powołana na
stanowisko Zastępcy Komendanta
Powiatowego Policji w Sokółce.
Młodszy inspektor Anna Bajeńska
jest absolwentem Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie oraz Akademii
Humanistycznej w Pułtusku.
Inspektor Wojciech Rutkowski ma 47 lat. W Policji służy od

Uczniowie z Grodziska opiekują
się afrykańskim dzieckiem

Od przeszło 25 lat nasza
szkoła współpracuje z Misja Katolicką w Kamerunie, gdzie pracuje s.
Urszula Faustynowicz absolwentka
naszej szkoły pochodząca z Mierzynówki. Jako placówka oświatowa
szkoła włączyła się do programu
„Adopcja serca” polegającego na
finansowym wsparciu wybranego
afrykańskiego dziecka spośród
wskazanych przez s. Misjonarki. Na
terenie szkoły zbierane są fundusze,
które mają pokryć koszty nauki,
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wyżywienia oraz zapewnić ubranie
dla dziecka objętego programem.
Poprzednio nasza szkoła opiekowała
się chłopcem o imieniu Nadongo,
który zakończył edukację dzięki
naszemu wsparciu.
Od września 2015r. objęliśmy
opieką dziewczynkę, która nazywa
się Akamba Bekono Siara, urodzoną 25 stycznia 2010 r. w wiosce
Akilbenza w Kamerunie. Pochodzi
z plemienia Maka i jest jednym
z sześciorga dzieci w rodzinie.

Marzyła o nauce w Oratorium
prowadzonym przez s. Michalitki.
Marzenia dziewczynki się
spełniły dzięki zaangażowaniu p.
Małgosi Kosińskiej i Izy Lewkowskiej, które koordynują w naszej
szkole program „Adopcja serca”
oraz dzięki ofiarności nauczycieli,
pracowników oraz uczniów Zespołu
Szkół w Grodzisku.
(portal ZS w Grodzisku)

ponad 27 lat. Pierwsze policyjne
kroki w swojej karierze stawiał w na
komisariatach Suwałkach, najpierw
jako policjant Sekcji Prewencji, a na-

stępnie jako dzielnicowy. Później
pełnił służbę w KRP w Suwałkach. Od
1999r. inspektor Wojciech Rutkowski
pełnił obowiązki na stanowiskach
kierowniczych, na początku jako
Naczelnik Sztabu Policji, a następnie
Naczelnik Wydziału Prewencji oraz
Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego
KMP w Suwałkach. W roku 2004r.
inspektor Wojciech Rutkowski został
Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach, natomiast w 2007r.
powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Białymstoku. Przez ostatnie
6 lat służby insp. Wojciech Rutkowski pełnił obowiązki na stanowisku
Komendanta Powiatowego Policji
w Bielsku Podlaskim. Z dniem 29
stycznia 2016 roku został powołany
na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce.
Młodszy inspektor Maciej
Wesołowski ma 41 lat. Karierę

resortową rozpoczął w 1996 roku
w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku. W swojej wieloletniej
służbie pracował na stanowiska
wykonawczych i kierowniczych w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku
Podlaskim oraz Komendzie Miejskiej
Policji w Białymstoku. Od 2011 roku
kierował pracą II Komisariatu Policji
w Białymstoku, a przez ostatni rok
pełnił obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Łapach.

													

(życiorysy
ze strony podlaskiej policji)

Wieści Podlaskie

Świętowanie Dnia Babci i Dziadka w Dworku Smulskich w Bielsku
Podlaskim

Bezpieczne ferie z policją

Tort od wnuków
24 stycznia, w ramach świętowania Dnia Babci i Dziadka
Stowarzyszenie „Ojcowizna Ziemi
Bielskiej” działające przy parafii
pw. Najświętszej Opatrzności Bożej
w Bielsku Podlaskim, po Mszy św.
w intencji Dziadków zaprosiło na
przedstawienie „Świeczka zgasła”
według Aleksandra Fredry w reżyserii
Aktorów Sceny Teatru Białostockiego.
Po Mszy św. Dworek Smulskich
zapełnił się wyjątkowymi gośćmi.
To Dziadkowie i Babcie. To w dużej
mierze ich wnukowie przygotowali
to spotkanie, podczas którego jako
Stowarzyszenie Ojcowizna Ziemi Bielskiej wystąpili, po bielskiej premierze
przedstawienia „Świeczka zgasła”.

„Świeczka zgasła”, to mało
znany utwór Fredry, pokazujący
obcą sobie parę w podróży (Jadwigi
i Władysława), którą los na chwilę
zatrzymał pod jednym dachem.
Przekrój, wywołujący śmiech publiczności, różnych drobiazgów,
które ukazują fredrowski przekrój
społeczny bohaterów.
Rzecz dzieje się w niemal kompletnej ciemności w leśnej chatce,
w której pasażerowie pocztowego
dyliżansu, w skutek nieszczęśliwe-

go zrządzenia losu, zmuszeni byli
szukać schronienia przed deszczem
i chłodem. Prowadzony dialog odsłania przywary i słabości bohaterów,
weryfikuje ich poglądy. Lekki humor
tej komedii sprawia, że między podróżnymi pojawia się romans.
W drugiej części spotkania
inicjatywę przejęli gospodarze. Spotkaniu towarzyszyło hasło „Bóg nie
mógł być wszędzie, dlatego stworzył
babcię i dziadka”. Aktorzy stowarzyszenia zorganizowali najwspanialszym
Dziadkami na świecie wspaniałe
show. Były tańce, śpiewy, konkursy,
rosół i bigos. W wielu czynnościach
młodzieży musieli pomóc ich Dziadkowie, n.p. w dokończeniu przysłów,

robieniu szalika na drutach, czy
wbijaniu gwoździ. Dzieci i młodzież
złożyli swoim Dziadkom życzenia
i obdarowali ich prezentami. Były to
poduszeczki i fartuszki. Dla wszystkich był słodki prezent – ogromny,
pyszny tort.
To kolejna, po Orszaku Trzech
Króli, występie kolędniczym w BDK
akcja Stowarzyszenia. Skąd oni mają
tyle hartu ducha i siły!
Foto, tekst
Tadeusz Szereszewski

50 lat minęło
13 lutego 1966 roku Olga
i Włodzimierz Krot złożyli przysięgę małżeńską. Dokładnie po
pięćdziesięciu latach w gronie rodziny
i przyjaciół świętowali w minioną
sobotę jubileusz 50 lecia pożycia
tradycyjnie zwany Złotymi Godami.
Redakcja „Wieści” dołącza się
do licznych życzeń jakie otrzymali
jubilaci i życzy diamentowych godów
dożytych w szczęściu i zdrowiu.

Wieści Podlaskie 							

Pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim
kontynuują działania mające na celu
przygotowanie dzieci do wypoczynku
zimowego. W ramach programu
prewencyjnego „Bezpieczne ferie” jej
przedstawiciele odwiedzili uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Boćkach.
Pracownicy zajmujący się
prewencją kryminalną z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku
Podlaskim kontynuują działania
w ramach programu „Bezpieczne
ferie”. Celem realizowanych spotkań
jest przygotowanie najmłodszych
do rozsądnego i bezpiecznego
wypoczynku zimowego. W ramach
programu przedstawiciele policji
odwiedzili kolejną szkołę. Dzisiaj
gościli wśród uczniów klas I w Szkole
Podstawowej w Boćkach. Dzieci
aktywnie uczestniczyły w pogadance, wspólnie z prowadzącymi
przypominając o podstawowych
zasadach, którymi należy się kie-

rować podczas zimowych zabaw
na śniegu czy na lodzie. Najmłodsi
dowiedzieli się również, jak należy
postępować będąc samym w domu
oraz dowiedzieli się o zagrożeniach
płynących z internetu. Prowadzący
spotkanie mówili między innymi, jak
ważne jest ograniczone zaufanie
w stosunku do osób nieznajomych.
Wspólnie przypomniano również
telefony alarmowe do służb ra-

tunkowych. W realizacji programu
wspólnie z Policją uczestniczyli
przedstawiciele Straży Granicznej
w Czeremsze, którzy opowiedzieli
najmłodszym o specyfice pracy tej
formacji. Funkcjonariusze omówili
również zasady przekraczania
granicy państwowej i wyjazdu do
innych krajów.
Tekst i zdjęcia portal kpp
w Bielsku Podlaskim)

Konkurs Literacki

„Moja Mała Ojczyzna,
moje miejsce na ziemi”
Organizatorem Konkursu jest Gmina Siemiatycze.
Cele konkursu:
- tworzenie trwałej więzi z miejscem, w którym młodzi ludzie mieszkają
- wzmocnienie tożsamości z najbliższą okolicą
- budzenie zainteresowania własnym środowiskiem
- pobudzanie aktywności uczniów
- rozwijanie zainteresowań literackich i dziennikarskich
- wspieranie humanistycznych uzdolnień uczniów
- motywowanie do samodzielnego tworzenia tekstów
- dbanie o czystość języka polskiego
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
- szkoły podstawowe - w tej kategorii uczniowie piszą wiersz lub
opowiadanie związane z regionem albo tworzą opis ciekawego miejsca.
- szkoły gimnazjalne - w tej kategorii uczniowie piszą wiersz lub
rozprawkę związaną z regionem albo tworzą opis ciekawego miejsca.
Mogą także napisać reportaż lub felieton odnoszący się do wydarzeń
z najbliższej okolicy.
Prace (maksymalnie 3 z każdej kategorii wyłonione w eliminacjach
szkolnych) należy dostarczyć do 04 marca 2016 r. do sekretariatu Urzędu
Gminy Siemiatycze (osobiście lub pocztą – liczy się data na stemplu pocztowym) , 17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35 z dopiskiem na kopercie:
„Moja Mała Ojczyzna...”
Utwory należy opatrzyć godłem (słownym) oraz zaznaczyć kategorię
i klasę, a w zaklejonej kopercie, sygnowanej tym samym godłem, przesłać
następujące dane: imię i nazwisko, kategoria, forma wypowiedzi, szkoła
(adres) i klasa oraz imię i nazwisko opiekuna a także numer telefonu, e-mail:
Honorowane będą tylko zakodowane prace na papierze formatu A4,
nadesłane w formie druku komputerowego w 5 egzemplarzach. Prosimy
również dostarczyć prace w wersji elektronicznej e-mailem na adres:
u.tomasik@gminasiemiatycze.pl jako nazwę pliku wpisując godło a temat
wiadomości – „Moja mała ojczyzna, moje miejsce na ziemi”. Na konkurs
należy nadsyłać utwory, które nie były publikowane i nagradzane w innych
konkursach. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę. Wyniki konkursu
zostaną opublikowane na stronie Gminy oraz w prasie. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów,
bez prawa do honorarium autorskiego. Dla zwycięzców przewidziane są
nagrody rzeczowe (I m-ce TABLET) i wyróżnienia. O wynikach i odbiorze
nagród uczestnicy konkursu zostaną poinformowani pisemnie.
(z)
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GMINA NAREWKA
10-lecie pracy twórczej Haliny Biryckiej

Dużo pięknych świetlic
Władze gminy Narewka (powiat hajnowski)
troszczą się o świetlice. Te wiejskie
domy kultury mają ładne sale,
a w nich stoły, krzesła, szafy i inny
sprzęt klubowy. W niektórych świetlicach są telewizory. W odnowionych tych placówkach kulturalnych
są piece i kominki. Kilka świetlic
posiada pomieszczenia kuchenne
i niezbędne wyposażenie. Piękne
świetlice mają mieszkańcy m. in.
Narewki, Planty, Lewkowa Starego,
Michnówki, Mikłaszewa, Guszczewiny,
Ochrym, Olchówki, Siemianówki,
Tarnopola i Zabłotczyzny.
Aktywną działalność prowadzą
świetlice w Narewce, Lewkowie
Starym, Michnówce, Siemianówce

i w Plancie. Spotkania z poetami
z gminy Narewka odbyly się m. in.
w pięciu tych aktywnie pracujących
wiejskich placówkach kulturalnych
oraz w Babiej Górze, Guszczewinie,
Mikłaszewie, Starym Masiewie
i w Tarnopolu. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem mieszkańców
wsi. Pisaliśmy o nich w „Wieściach
Podlaskich”. W Lewkowie Starym,
Michnówce, Narewce i w Plancie
organizowane były bale sylwestrowe,
imprezy z okazji Dnia Kobiet.
Warto dodać, że w latach
2016-2018 - są takie plany - będą
budowane nowe świetlice w Eliaszukach, Nowej Łuce i w Nowym
Masiewie.

Świetlica w Plancie

Świetlica w Tarnopolu

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Dobrze bawili się babcie i dziadkowie
24 stycznia br. w GOK w Narewce
odbyło się udane spotkanie karnawałowe z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.
Była to pierwsza w tym roku imprreza
dla emerytów i rencistów z gminy
Narewka w powiecie hajnowskim.
Na spotkanie towarzyskie przybyli
seniorzy i seniorki z różnych miejscowości, m. in. z Narewki, Lewkowa
Nowego, Lewkowa Starego, Olchówki,
Skupowa i ze Stoczka.
Panowała bardzo miła i serdeczna atmosfera. Do tańca pięknie
grała orkiestra z Hajnówki. Prowadząca imprezę Jadwiga Karpiuk,

przewodnicząca Zarządu Rejonowego
PZERiI, organizowała różne konkursy
i zabawy. W konkursie “Mikrofon
dla wszystkich” chętnie zaśpiewali
swe ulubione piosenki Walentyna
Hałaburda, Eugenia Łabanowska,
Olga Saczko, Zinaida Pacewicz, Jerzy
Kisielewski i Paweł Lewsza. Było też
dużo chętnych osób do rozwiązywania
ciekawych krzyżówek. Uczestnicy
konkursów otrzymali nagrody.
Jak się dowiadujemy, następna
impreza planowana jest z okazji Dnia
Kobiet (8 marca 2016 roku).
Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Posłowie PiS przeciw S-19?
Takim tytułami media kwitowały
odrzucenie przez Sejm poprawek do
budżetu zgłaszanych przez posłankę
PO Bożenę Kamińską . Dotyczyły one
m.in. modernizacji linii kolejowej E
75 Rail Baltica Białystok – Trakiszki,
budowy dróg ekspresowych S-19
i S-61. Za odrzuceniem tych poprawek byli wszyscy posłowie PiS.
W odpowiedzi suwalski poseł PiS
wiceminister Spraw Wewnętrznych
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i Administracji Jarosław Zieliński
zorganizował w dniu 12 lutego br
wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego PiS, który m.in. przyjął
„Stanowisko w sprawie infrastruktury
drogowej i kolejowej województwa
podlaskiego”. Brak w nim jednak
jakichkolwiek konkretów. Ze stanowiskiem można zapoznać się na www.
wiescipodlaskie/internetowewiesci.
(cz)

29 stycznia br. w Galerii im.
Tamary Sołoniewicz w Narewce
(powiat hajnowski) odbyło się
uroczyste podsumowanie dotychczasowej aktywnej pracy twórczej
ludowej poetki i hafciarki Haliny
Biryckiej z Planty.
Na spotkanie z autorką
pięknie haftowanych ręczników
oraz pięknych ażurowych koronek
przybyli m. in. Mikołaj Pawilcz, wójt
gminy Narewka, Helena Rejent,
dyrektorka Gminnego Ośrodka
Kultury w Narewce, radni Rady
Gminy, dyrektorka Oddziału Muzeum
Podlaskiego w Bielsku Podlaskim,
przedstawicielki Hajnowskiego
Domu Kultury, przewodnicząca
Stowarzyszenia “Storczyk” w Michnówce, zaprzyjaźnione z p. Haliną
hafciarki i koronczarki z Gródka
i z Michałowa.
Przyjechali dziennikarze oddziałów Polskiego Radia i Polskiej
Telewizji w Białymstoku, biało-

stockich redakcji prasowych “Niwy”
i “Wieści Podlaskich” oraz gazety
lokalnej “Nad Narewką”.
Prace - bogaty dorobek artystyczny: wyszywane ręcznie ręczniki
i ikony, koronkowe serwety - Haliny
Biryckiej mozna było obejrzeć na
ekspozycjach w galerii im. Tamary
Sołoniewicz. Twórczyni przywiozła
na wystawę również liczne dyplomy
uznania za najlepsze prace oraz za
organizację wystaw swego rękodzieła w różnych miejscowościach
województwa podlaskiego.
Warto dodać, że znana hafciarka z Planty pisze wiersze i razem
z grupą poetów z gminy Narewka
chętnie jeździ na spotkania autorskie.
Jest jedną z laureatek Ogólnopolskiego Konkursu Białoruskiej Poezji
i Prozy “Debiut”. Podczas jubileuszowej uroczystości w galerii odczytany
został jeden z jej pięknych utworów
poetyckich - wiersz pt. “Ręcznik”.

10 lutego, katolicy Środą
Popielcową rozpoczęli Wielki Post,
który trwać będzie do porannej
mszy roratnej w Wielkanoc 27
marca br. Ten krótki w tym roku
post i wczesna Wielkanoc pozwalają na przypomnienie potraw,
które w tym okresie spożywano.
My wspomnimy dzisiaj coś bardzo
charakterystycznego – naszego śledzia bałtyckiego. Chociaż podobno
jest tak „przełowiony”, że ten który
jest w sklepach pochodzi z innych
akwenów. Ale jest stale i w dobrej
jakości. Proponuję, aby panie domu
miału w tym postnym okresie
w lodówce słój ze śledziami – i do
porannej kanapki, i do gorących
kartofli na obiad. Pamiętajmy poza
tym, że śledź jest rybą wyjątkowo
demokratyczną, spożywany był i pod
strzechą i w pałacach. A zatem dziś:
Śledź w oleju z ziołami
8 płatów, filetów śledzia,
1/2 szklanki oleju rzepakowego lub
słonecznikowego,
sok z jednej cytryny,
5 korniszonów, 5 grzybków marynowanych,
2 papryki konserwowe,
1/2 łyżeczki grubo zmielonej gorczycy,
1/2 łyżeczki zmielonej kolendry,
1/2 łyżeczki majeranku i 1/2 łyżeczki
przyprawy do ryb (z torebki),
1 – 2 ząbki czosnku, szczypta cukru.
Filety śledziowe pokroić w paski,
skropić cytryną i odstawić pod przykryciem na kilka godz. do lodówki.
Czosnek, korniszony,grzyby, paprykę
drobno posiekać. Olej wymieszać
z sokiem z cytryny i ziołami, dodać
posiekane marynaty i cukier – wymieszać. W słoju układać warstwami
paski śledzia i każdą warstwę zalewać
marynatą. Zamknąć i wstawić do
lodówki na 4-5 dni. Smacznego !
(Wiaczesław Kucharenko)

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Małe zwarcie może zniszczyć agrofirmę
Nawet ponad milion złotych
może kosztować agrofirmę pozornie
niegroźne zwarcie instalacji elektrycznej. Wiele przedsiębiorstw zajmujących
się produkcją rolniczą z ogromnych
kosztów zdaje sobie sprawę dopiero
po szkodzie… Za późno.
Powyższa szkoda miała miejsce
w woj. warmińsko-mazurskim. Zwarcie instalacji elektrycznej w jednej
z ładowarek spowodowało pożar,
w którym spłonęła hala magazynowa
oraz znajdujące się w niej drogie
maszyny, m.in. opryskiwacz, a także
zmagazynowane środki ochrony roślin.
Z pozoru niewielki pożar w budynku,
np. paląca się skrzynka rozdzielcza lub
pojemnik PCV, może być przyczyną
poważnych i kosztownych szkód.
– Niestety, takie zdarzenia nie
należą do rzadkości. Hale produkcyjne w przedsiębiorstwach rolniczych
często pracują przy dużym poborze
prądu, w dodatku nie są to warunki
laboratoryjne, więc o zwarcie w instalacji wcale nie trudno. W przypadku
wystąpienia szkody, jeżeli firma ma
odpowiednie ubezpieczenie, otrzymane z polisy pieniądze pozwolą na
zakup nowych maszyn czy środków
obrotowych i ponowne uruchomienie
produkcji. Natomiast w sytuacji, gdy

przedsiębiorca nie posiada żadnego
zabezpieczenia, nawet z pozoru
niegroźne zwarcie może oznaczać
koniec działalności i problemy.
W przypadku tej mazurskiej firmy
wypłaciliśmy łącznie ponad milion
złotych odszkodowania – mówi
Jacek Chojnacki, Kierownik Biura
Ubezpieczeń Majątkowych Concordii
Ubezpieczenia.
Należy pamiętać, że w razie
utraty mienia, które nie było ubezpieczone, agrofirma nie odzyska
poniesionych nakładów. Sytuacja
jest jeszcze gorsza, gdy finansowanie
nastąpiło ze środków zewnętrznych,
np. kredytu, który miał być spłacony
dopiero po sprzedaży płodów rolnych
czy zwierząt. Przy takim scenariuszu
strata jest podwójna, ponieważ firma
musi spłacić kredyt, a dodatkowo
uzyskać fundusze na rozpoczęcie
dalszej produkcji (np. na zakup nowych maszyn).
Jaką produkcję rolną można
chronić? Jakie firmy rolnicze mogą
być objęte ochroną ubezpieczeniową?
Lista jest długa, zasadniczo są to firmy
prowadzące działalność sklasyfikowaną w sekcji A PKD, czyli rolnictwo,
np. hodowla zwierząt gospodarskich,
produkcja trzody chlewnej; leśnictwo,

łowiectwo i rybactwo. W przypadku
najlepszych na rynku ofert, zawierających klauzule rozszerzające
ochronę, dodatkowo można ubezpieczyć zwierzęta gospodarskie – i to
zarówno od ognia i innych zdarzeń
losowych, jak i od porażenia prądem.
Chronić można też mienie związane
z wylęgiem i chowem drobiu oraz
zwierząt futerkowych; mienie związane
z produkcją grzybów i grzybni; paliwa
napędowe; słomę, siano i trawy energetyczne składowane w budynkach.
W kompleksowych ofertach istnieje
możliwość ubezpieczenia mienia od
wszystkich ryzyk.
Producent z branży rolniczej
to firma jak każda inna, jego biznes
jest nawet trudniejszy, bo szczególnie
narażony na zmienność pogody czy
wahania cen na rynku. Dlatego tak
ważne jest zarządzanie ryzykiem
obejmujące: rozpoznanie, analizę,
odpowiednią reakcję (czyli udzielenie
sobie odpowiedzi na pytanie czy warto:
zaryzykować, ograniczyć, transferować
czy omijać napotkane ryzyko) oraz,
na końcu, kontrolę. Transfer ryzyka
z agrofirmy na towarzystwo ubezpieczeniowe to jeden ze sposobów na
bezpieczeństwo i trwały, niezakłócony,
rozwój firmy.
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Apel
Zespołu Szkół
w Grodzisku

SPORT
III Turniej Tenisa Stołowego
W piątek piątego lutego, na
zakończenie ferii zimowych, w miejscowości Czeremcha odbył się trzeci
otwarty turniej tenisa stołowego,
o puchar Wójta Gminy Czeremcha,
rozegrany w kilkunastu kategoriach
wiekowych. Otwarcia turnieju, który
odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury,

trener i wychowawca wielu pokoleń zawodników tenisa stołowego,
którzy po wyjeździe z Czeremchy
godnie i na dobrym poziomie reprezentują naszą Gminę Czeremcha.
Pan Edward Poniecki nestor tenisa
stołowego, który nie wypominając
wieku już siedemdziesiąt dwa lata

przy licznie zgromadzonej widowni,
wraz z prowadzącym i organizatorem
turnieju Januszem Lipińskim, dokonał
Wójt Gminy Czeremcha Pan Michał
Wróblewski. Na początku zostały
wręczone statuetki osobom, które
wydatnie przyczyniły się do rozwoju
sportu w Gminie Czeremcha, jak
również w powiecie hajnowskim. Podziękowania, otrzymali Pan Sławomir
Bagrowski wieloletni trener, Prezes,
współzałożyciel Klubu Sportowego
KOLEJARZ .Pan Janusz Ludwiczak,
który z wielkim poświęceniem przyczynia się do rozwoju i propagowania
tenisa stołowego w powiecie hajnowskim, to z Jego inicjatywy powstała
Amatorska Liga Tenisa Stołowego.
Pan Edward Mazurek wieloletni

gra i uczestniczy w turniejach tenisa
stołowego. Najważniejszą statuetkę
wręczono Panu Wójtowi Gminy Czeremcha Michałowi Wróblewskiemu
ufundowaną przez organizatorów
turnieju za całokształt działań na
rozwój sportu w naszej Gminie.
Do turnieju zgłosiło się ok. stu zawodników i zawodniczek z trzech
powiatów tj. Bielska Podlaskiego,
Siemiatycz i Hajnówki, w różnych
kategoriach wiekowych. Rozgrywki
stały na bardzo wysokim poziomie,
co bardzo podobało się licznie zgromadzonej widowni. Dla zawodników
zorganizowano stół szwedzki na
którym postawiono do dyspozycji
zawodników soki, napoje, woda
oraz słodycze.

Sponsorzy turnieju.
Gmina Czeremcha, Janusz
Lipiński, Piekarnia Podolszyńscy
Wyniki turnieju tenisa stolowego
w Czeremsze.
Szkoła Podstwowa klasy 1-3, 4-6
dziewczęta
1. Koostian Amelia
2. Rosa Natalia
3. Lipiśka Ewa
1.Ziniewicz Kasia
2.Korza Kinga
3. Rybicka Marta

Gimnazjum chłopcy.
1. Ziniewicz Dominik,2.Korza Dominik,
Rakowski Robert.
Szkoła ponadgimnazjalna dziewczęta
1. Sośniuk Wiktoria. 2. Turkiewicz
Sylwia. 3. Struk Beata.
Szoła ponadgimnazjalna młodzież
męska.
1.Łukjanik Pawel. 2.Żałoba Patryk.
3.Tyczyno Eryk.
Seniorzy Panie i Panowie
1. Mazurek Katarzyna. 2. Rosa Ewa.
3. Żałoba Barbara.

W związku z aktualizacją galerii szkolnych zdjęć zwracamy się
z serdeczną prośbą do wszystkich
odwiedzających nasze skromne wirtualne progi o przesyłanie kopii starych
fotografii, dokumentów z minionych
lat z życia naszej grodziskiej szkoły,
ale nie tylko, również z życia szkół
z terenu całej gminy, a dziś już nie
istniejących.
Wszystkie nadesłane fotografie,
dokumenty zostaną opatrzone informacją o osobie której są własnością.
Proszę do plików dołączyć krótki opis,
datę wykonania zdjęcia, miejscowość,
ewentualnie imiona i nazwiska osób
na fotografii.
Adres: be.go@op.pl

Zwrot podatku
akcyzowego

Szkoła Podstawowa chlopcy
1. Tyczyno Konrad
2. Siekierko Marcin
3. Rakowski Jakub
Gimnazjum dziewczęta
1. Paczuska Paulina
2.Pęczek Julita
3. Pęczek Wiktoria

1. Romanowski, 2. Pogorzały. 3.
Górski.Panowie z Bielska Podlaskiego
Oldboye
1. Ludwiczak Janusz Hajnówka. 2.
Janusz Lipinski Czeremcha. 3.Miczyński Jerzy Hajnówka
Janusz Lipinski

Tylko do 29 lutego do wójtów
gmin - w zależności od miejsca
położenia gruntów – można złożyć
wniosek o zwrot podatku akcyzowego
od oleju napędowego. Do wniosku
należy dołączyć dowód zakupu oleju,
który jest faktura VAT.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w bieżącym roku wynosi
86,oo złotych za hektar użytków
rolnych. Pieniądze będą wypłacane
w kwietniu przelewem na rachunek
bankowy podany we wniosku.
(s)

WIELKI SUKCES ORGANIZACYJNY
– XV PÓŁMARATON HAJNOWSKI Z MIANEM ZŁOTEGO BIEGU 2015
Po raz kolejny na łamach
ogólnopolskiego portalu www.maratonypolskie.pl czytelnicy wybrali
najlepsze biegi w Polsce rozegrane
w roku 2015. Wybory zostały przeprowadzone za pomocą drabinek,
czyli poprzez ustawienie przez
zalogowanych czytelników drabinki
biegów odpowiadającej imprezom –
od najlepszej do najsłabszej. Każdy
czytelnik mógł ustawiać jedynie te
biegi, w których startował w minionym roku.
Spośród nominowanych 344

kandydatur ostatecznie sklasyfikowanych zostało 179 biegów.
W wyniku głosowania, nasz bieg – XV
Półmaraton Hajnowski zajął:
I miejsce w Polsce w kategorii
Półmaratony Kameralne - bieg
poniżej 1000 osób (na 46 zgłoszonych kandydatur)
I miejsce w kategorii Województwo Podlaskie (na 5 zgłoszonych kandydatur)
II miejsce w Polsce w kategorii
Biegi organizowane przez Miasta,
Gminy, OSiRy (na 118 kandydatur)
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III miejsce w Polsce w kategorii
Miasta 5000-25000 mieszkańców
(na 82 zgłoszone kandydatury)
IV miejsce w Polsce w kategorii
Biegi Średnie 200-499 uczestników (spośród 126 kandydatur)
„Wyróżnienia zostały nadane
na podstawie ogólnopolskiego
głosowania dla udokumentowania doskonałej organizacji

imprezy biegowej pod hasłem XV
Półmaraton Hajnowski”.
Dziękujemy wszystkim za
oddane głosy!
Szczegółowe informacje:
http://www.maratonypolskie.pl/
mp_index.php?dzial=1&action=7&code=15676&bieganie
Małgorzata Muszkatel
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