Rok XVII,
Motto dnia:
Przy pomocy książek wielu staje się ludźmi uczonymi
nawet poza szkołą, bez książek zaś nikt nie wykształci się nawet
w szkole
Jan Amos Komeński
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Niezwykłe smaki regionu
w Czeremsze …

Za nami II Międzynarodowy
Festiwal Piosenki Poetyckiej
im. Bułata Okudżawy
w Hajnówce
Już po raz dwudziesty Czeremcha stała się stolicą muzyki
folkowej w Polsce. W tej przygranicznej niewielkiej miejscowości
odbył się Festiwal Wielu Kultur i Narodów „Z wiejskiego podwórza”
Visegrad Wave In Czeremcha. Na festiwalowych koncertach zagrały
zespoły folkowe z różnych części świata.
Więcej strona 4
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Blondynki
bez Granic

Już ponad sześć miesięcy
w Białowieży działa koło rysunkowe. Zajęcia zostały zainicjowane
przez Marka Waśko i Kingę Spyrę.
Młodzi ludzie prowadzą również
serwis Blondynki Też Grają. Zarówno w przypadku zajęć, jak i serwisu,
zadania podzielone są tak samoKinga zajmuje się rysowaniem prac
inspirowanych grami, natomiast
Marek promocją oraz wszelkimi
innymi pracami potrzebnymi do
poprawnego działania bloga. Razem tworzą również artykuły na
potrzeby serwisu i fanpage.
wywiad z Markem Waśko
str. 5

XXVI edycja Festiwalu
Muzyki Młodej Białorusi – Basowiszcza 2015

Festiwal odbył się dzięki staraniom Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Granie Bez Granic” przy wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego, Urzędu Miasta w Hajnówce oraz Hajnowskiego
Domu Kultury.
Uroczystego otwarcia tegorocznego koncertu galowego
dokonali Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka - Andrzej Skiepko
wraz z Olgą Okudżawą i Anatolem Borowikiem – Prezesem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Granice Bez Granic”.
Podczas sobotniego koncertu laureaci przesłuchań konkursowych otrzymali zasłużone nagrody i statuetki anioła. Mennica Wrocławska obdarowała zwycięzcę I miejsca Martę Fitowską sztabką
złota, pozostali laureaci otrzymali monety.
Cd. str. 3

Już po 26. edycji festiwalu. Artystycznie i organizacyjnie
jak zawsze, świetnie. Piątek
to konkurs, który wygrał Navi.
Potem Monkey Bite, SP Kava,
białostocki Ilo & Friends i mohylewski Akute, wszyscy zagrali
stylowo, w swojej konwencji,
kawał dobrego rocka. Wyczekiwanymi muzykami tego wieczoru był Re1ikt i Lavon Volski.
Re1ikt zagrał kolejny świetny
koncert, ich progresywny rock
zahaczał o stylistykę folku, czy
nawet sludge (amerykański styl

w muzyce metalowej), a długie
pasaże muzyczne mogły przywodzić na myśl szamańskie
rytuały ewoluujące w metalowe granie. I wreszcie Volski,
muzyk instytucja białoruskiej
scenie, występujący na Basach
od samego początku, związany
w przeszłości z takimi zespołami jak Mroja, N.R.M., czy
projektami Ja naradziusia tut
i Narodny Album. Współczesny
bard poruszający się w różnych
konwencjach rocka. Publiczność
zgotowała mu fantastyczne

przyjęcie, a on zrewanżował
się im swoimi największymi
przebojami Lohkia –lohkjia,
Partyzanskaja czy Try carapachi.
Sam środek rocka, bez cienia
gwiazdorstwa, można tańczyć,
można słuchać. Koncert zakończyła formacja Folcore poruszająca się w stylistyce mocnego
folk rock’a. Sobota była chyba
ciekawsza.
Cały artykuł na www.
wiescipodlaskie.pl/internetowewiesci/

X Międzynarodowy Festiwal
Młodzi rolnicy
Folkloru Podlaskie Spotkania 2015
na start
28 lipca w Brańsku roz- przyjechały na Spotkania. Wy– 100 tys. zł
poczęły się kolejne”Podlaskie stępy zespołów mogli podziwiać
Spotkania” Zainaugurował je mieszkańcy Brańska, Bociek,
do wzięcia!
polonez w wykonaniu wszyst- Ciechanowca, Bielska Podlakich zespołów uczestniczących
w imprezie oraz wciągnięcie
flag krajów, z których zespoły

skiego, Szepietowa i Wysokiego
Mazowieckiego.

Zdjęcie z portalu ibielsk.pl

20 sierpnia br. rusza
nabór wniosków o premie dla
młodych rolników z nowego
PROW.
Dokumenty będzie można składać zaledwie przez 2 tygodnie – nabór zakończy się już
2 września. Tym razem wnioski
trzeba będzie dostarczyć nie do
oddziałów regionalnych, ale do
biur powiatowych ARiMR. Można
będzie je składać osobiście, albo
listem poleconym czy pocztą
kurierską.
Cd. str. 8

Od pola do stołu
Panie pośle, jest pan przewodniczącym Zespołu Rolnego PiS i Sejmowej
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czego najbardziej potrzebuje podlaska wieś ?
Poseł Krzysztof Jurgiel - Postawił mnie pan w trudnej sytuacji zaznaczając, żeby odpowiedzieć w kilku zdaniach.
Zaniedbania są tak ogromne, że nasz
program dla rolnictwa liczy kilkadziesiąt
stron. Powiem więc o najważniejszych
zadaniach.
Utrzymanie małych wiejskich
szkół poprzez zmianę systemu przyznawania subwencji oświatowej w taki
sposób, aby w przypadku szkół liczących
mniej niż 70 uczniów przyznana gminie
subwencja była taka jakby uczniów było
w niej 70., niezależnie od ich rzeczywistej
liczby.
Oddziały przedszkolne za darmo
dla każdego dziecka wiejskiego.
Jak to zrobicie?
- Wsparcie samorządów, organizacji pozarządowych, ale także osób fizycznych
prowadzących działalność w zakresie prowadzenia przedszkoli będzie jednym z preferowanych kierunków wykorzystania środków z polityki spójności.
Mamy również specjalny program aktywizacji świetlic wiejskich, powszechne
i darmowe doradztwo rolnicze dla małych i średnich gospodarstw.
Jak podniesiecie konkurencyjność polskiego rolnictwa?
-Najpilniejsze zadania dla przyszłego rządu PiS i Zjednoczonej Prawicy to :
stabilne finansowanie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, zapewnienie sprawnej
administracji działającej na rzecz rolnictwa oraz optymalizacja kosztów jej utrzymania,
konsolidacja systemu kontroli produktów żywnościowych, utworzenie jednej Agencji
Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez zespolenie istniejących obecnie kilku instytucji
rolniczych. Konieczne jest zwiększenie finansowania rolnictwa z budżetu państwa.
Za rządów PiS na politykę rolną przeznaczano 3% PKB, natomiast koalicja PO-PSL
zmniejszyła wsparcie do 1,5%.
Czym będzie się zajmował Urząd Zdrowia Publicznego ?
- Konieczna jest konsolidacja systemu kontroli produktów żywnościowych,
by uwolnić polskiego rolnika od tak bezdusznych działań – obecnie zajmują się tym
5 instytucji.
Dlatego utworzymy Urząd Zdrowia Publicznego, podległy premierowi, w skład
którego weszłyby: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii oraz Krajowe Centrum Promocji Zdrowia. Takie zespolenie zwiększy
ochronę zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności.
Ministerstwo Rolnictwa czeka rewolucja...
- MRiRW powierzymy gospodarkę żywnościową, w myśl hasła „od pola do
stołu”. Oprócz swoich dotychczasowych zadań resort ten w sposób kompleksowy
zajmie się bezpieczeństwem żywności, będzie odpowiadał za zrównoważony rozwój
obszarów wiejskich, szkolnictwo rolnicze czy system ubezpieczeń rolniczych.
Panie pośle, a co z dopłatami dla rolników?
-Prowadząc aktywna politykę Polska powinna aktywnie działać na rzecz wyrównania dopłat bezpośrednich do średniego poziomu w UE, z wykorzystaniem wszelkich
dostepnych środków politycznych i prawnych. Pasywna postawa może spowodować
przedłużenie dyskryminacji polskich rolników także po 2020 roku. Nasi partnerzy w UE
muszą wiedzieć, że sprawa pełnego wyrównania dopłat bezpośrednich ma dla Polski
kluczowe znaczenie.
Notował Waldemar Staszyński

Dni Milejczyc

Moim zdaniem

Wstyd w oczy nie gryzie
27 lipca minęła 71 rocznica wyzwolenia Białegostoku. Uroczyste obchody zorganizowało Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe (dlaczego
nie władze Białegostoku?). Na cmentarzu miejskim gdzie jest pochowanych
ponad 4000 żołnierzy Armii Czerwonej
poległych przy wyzwalaniu Białegostoku
i okolic spotkali się przedstawiciele RSK-O, Stowarzyszenia Współpracy Polska
Wschód, Białoruskiego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego, kombatanci.
Przybyły delegacje z Ambasady Rosyjskiej w Warszawie i Konsulatu Generalnego Białorusi w Polsce. Zabrakło władz
miasta Białegostoku, powiatu białostockiego i województwa, a także przedstawicieli partii politycznych. Szczególnie
dziwi zlekceważenie tej rocznicy przez
partie odwołujące się do lewicowości;
poseł Czykwin delegacji SLD nie zastąpi.
Można mieć różny stosunek do
PRL i panującego po wojnie ustroju, można uważać, że w 1944 roku jeden okupant
zmienił drugiego. Można głosić takie
i inne bzdury wzorem Ministra Spraw
Zagranicznych, ale nawet tacy „znawcy
historii” jeżeli maja zdolność logicznego
myślenia to powinni dostrzec różnicę
pomiędzy latami 1941-44 a po 1944

roku. Okupant niemiecki dążył do eksterminacji narodu polskiego, nie miejsce
i czas na przypominanie słów Hitlera czy
Himmlera. „Okupant” radziecki ograniczył
tylko suwerenność państwową. .Wśród
żołnierzy, których groby – w większości
bezimienne – znajdują się na cmentarzu
miejskim – mogą być też mieszkańcy
Białegostoku i ówczesnego województwa białostockiego. Jak podkreślił to
w okolicznościowym wystąpieniu Andrzej Romańczuk, w latach 1939 – 41
gdy województwo białostockie znalazło
się w składzie ZSRR, czy w momencie
wyzwalania, powoływano do Armii Czerwonej młodych mieszkańców tych ziem,
wielu z nich mogło przeżyć wcześniejsze
lata wojny i oddać swoje życie dopiero
przy wyzwalaniu Białostocczyzny. Ale
gdyby nawet nie było ich wśród poległych
to przecież Ci żołnierze nie szli nikogo
zniewalać, oni nie myśleli o żadnej polityce i za decyzje Stalina nie ponoszą
żadnej odpowiedzialności, oni walczyli
z germańcem, który palił ich wioski i mordował mieszkańców. Im się szacunek po
prostu należy
Dlatego jest mi po prostu wstyd,
że mamy takie władze i takich polityków.
Wiesław Sokołowski

Dzień Nurca
W sobotę , 25 lipca, Wójt Gminy Nurzec oraz
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury zorganizowali cykl imprez z okazji XI Dnia Nurca. Rozpoczęto
turniejem piłki nożnej i tenisa ziemnego na miejscowym „Orliku” a następnie kontynuowano na stadionie sportowym. Było m.in. wiele atrakcji dla dzieci,
współzawodnictwo sołectw, wystawa prac plastycznych uczniów ZSP w Nurcu. Chętni mogli oddać krew
i obejrzeć stoiska pokazowe: garncarskie i kowalskie
a także zagrać w warcaby.
Wystąpiły zespoły: trio akordeonowe, Tęcza
i Niezabudki, Płomienie
z Bydgoszczy oraz zespół Art Pronar z Narwi
i grupa taneczna Ol Stars.
Gwiazdą wieczoru był zespół disco-dance Effect.
Zebrani wysłuchali koncertu zespołu Lukasyno,
obejrzeli pokaz sztucznych ogni i bawili się do
białego rana na dyskotece
prowadzonej przez DJ
Dareckiego.
(w)

Przez dwa dni ( 18 – 19 lipca) trwały Dni Milejczyc. Zainaugurowały je gminne
zawody wędkarskie „O złotego Raczka” , które wygrał Piotr Demianowicz oraz Turniej
Sołectw w piłce nożnej „O puchar Wójta Gminy Milejczyce”.Zwycięzcą została drużyna
„Milejczyce Młodsi”.
Niedzielę poświecono atrakcjom kulturalnym. Odbyły się wielokulturowe prezentacje muzyczne z udziałem zespołów z Białorusi i Ukrainy, koncert w wykonaniu
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Milejczycach, recital Artura Tokajuka, koncert
zespołu Kalinka. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Dni Milejczyc zakończyła zabawa
taneczna przy muzyce zespołu Monograf.
(r)
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Za nami II Międzynarodowy Festiwal Piosenki
Poetyckiej im. Bułata Okudżawy w Hajnówce

Podczas koncertu galowego wicewojewoda Wiesław
Żyliński przekazał w imieniu
własnym i wojewody Andrzeja Meyera laureatom festiwalu pamiątkowe listy gratulacyjne wraz z albumami.
- Cieszę się, że mogę być razem
z Państwem na II Międzynarodowym Festiwalu Piosenki
Poetyckiej im. Bułata Okudżawy
w Hajnówce. Jest mi niezmiernie
miło, że dziś wręczyłem Panu
Anatolowi Borowikowi, zasłużonemu działaczowi, który od lat
związany jest z promocją muzyki
i kultury, który rozsławił nie tylko Hajnówkę ale i całe Podlasie
w kraju i za granicą, mogłem
odznaczyć honorową odznaką
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”-serdecznie gratuluję. Nie
od dziś mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje – zbliża do siebie
ludzi różnych kultur i narodów.
Zgodnie z ideą Stowarzyszenia
Polska ma być otwarta i istnieć
poza granicami. Proszę Państwa
na ręce Pani Olgi Okudżawy,
która jest patronem festiwalu
i zaszczyciła nas swoją obecnością pragnę przekazać ten bukiet
róż - powiedział wicewojewoda.
Wicewojewoda podlaski
Wiesław Żyliński wraz z Iwoną
Wendel, podsekretarzem stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju wręczyli odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury
Polskiej” Anatolowi Borowikowi,
prezesowi zarządu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Granie bez Granic”. Odznaczenie to nadaje Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Przed wspaniałą publicznością wystąpili laureaci festiwalu, a także zaproszeni goście
z Polski i z zagranicy. Na scenie

mogliśmy ponownie usłyszeć
hajnowiankę Julitę Wawreszuk,
tegoroczną laureatkę III miejsca,
jak również Michała Konstrata z Warszawy – zwycięzcę
ubiegłorocznego festiwalu. Na
zakończenie wszyscy artyści,
jak i przybyli na koncert fani Bułata, zaśpiewali wspólnie utwory
Okudżawy.
Podczas koncertu galowego wystąpili laureaci tegorocznej edycji festiwalu:
Konstrat Michał - laureat z 2014
r. (Warszawa, Polska)
Kaciaryna Warkałowa - laureatka 2015 (Mińsk, Białoruś)
Julita Wawreszuk - laureatka
2015 (Hajnówka, Polska)
Izabela Szafrańska - laureatka
2015 (Białystok, Polska)
Paweł Sokołowski - laureat
2015 (Białystok, Polska)
Wadim Mazieckij - laureat 2015
(Mińsk, Białoruś)
Sierhiej Antonow - laureat 2015
(Mińsk, Białoruś)
Marta Fitowska - I miejsce 2015
(Potęgowo, Polska)
oraz zaproszeni goście:
Anatol Borowik, Dyrektor Festiwalu (Polska)
Stella Zubkowa (Ługańsk)
Janek Kondrak Lubelska Federacja Bardów (Polska)
Łada Gorpienko Loch Camelot
(Kraków, Polska)

Dimitryj Maklakow (Ukraina,
Charków)
Grigoryj Danskoj (Rosja, Moskwa)
Ksenia Alterman-Połtewa (Rosja, Moskwa)
Jacek Beszczyński (Toruń, Polska)
Jarosław Gieliński (Monachium)
II Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy w Hajnówce rozszerza swoją działalność. W tym
roku poza przesłuchaniami
konkursowymi w Hajnowskim
Domu Kultury, koncertem galowym w Hajnowskim Amfiteatrze
zaplanowano również koncerty
towarzyszące w Amfiteatrze
Opery i Filharmonii Podlaskiej
w Białymstoku, w Domu Kultury w Szepietowie, w Sokólskim Domu Kultury, w Toruniu,
Ciechocinku, Górsku, Rypinie,
a także na Zamku w Lublinie.
Warto wspomnieć, iż tym
roku Festiwal przyczynił się do
wsparcia podlaskiego Hospicjum Onkologicznego w Nowej
Woli. Na wszystkich festiwalowych koncertach wolontariusze
zbierali wśród widowni datki.
Cały zysk ze zbiórki zostanie
przekazany na rzecz hospicjum.
Podczas wizyty żony Bułata Okudżawy w Hajnówce
dokonano odsłonięciu tablicy
pamiątkowej. Wydarzeniu temu
towarzyszyło spontaniczne
wspólne zaśpiewanie jednej
z najbardziej znanych piosenek
Okudżawy. „Gruzińską pieśń”
została wykonana w trzech
językach: polskim, rosyjskim
i ukraińskim.
Emilia Rynkowska

Dni Ziemi Juchnowieckiej

Przez osiem dni mieszkańcy gminy Juchnowiec Kościelny
– i nie tylko – bawili się na licznych imprezach zorganizowanych
w ramach „Dni Ziemi Juchnowieckiej”. Rozpoczęto w niedzielę, 19
lipca, w Kleosinie multimedialną prezentacją gminy i biegami ulicznymi „ Przybij piątkę w Kleosinie”. Kontynuowano w poniedziałek IV
zawodami wędkarskimi o „Złota Rybkę Juchnowiecką”. W zawodach
wzięło udział blisko 30 amatorów wędkowania. Rywalizacje wygrał
Zdzisław Chrzanowski łowiąc rybę o wadze 840 gram, najlepsza
wśród pań była Beata Hojno, która zajęła 10 miejsce.
Wśród wielu atrakcji przygotowanych przez pracowników
GOK w Juchnowcu było także zwiedzanie gminy. Środa stała pod
znakiem Zumby, a w sobotę zorganizowano w Hermanówce Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Pentaque.
Piątek to był dzień poświęcony 25 leciu samorządności. Na
uroczystej sesji Rady Gminy spotkali się aktualni i byli samorządowcy.
Dni Ziemi Juchnowieckiej zakończyła spartakiada sołectw
zorganizowana na stadionie w niedzielę 26 lipca, którą wygrała Kolonia Księżyno. Na finał był występ kabaretu „Babeczki Podlaskie”
i koncert zespołu Exaited.
(w)

Żniwa w Lewkowie
A co ty wiesz o referendum?
Nawet jeśli myślisz, że
o głosowaniu wiesz wystarczająco dużo, warto przypomnieć
sobie podstawowe zasady i daty
związane z referendum. Inaczej 6
września może okazać się, że to
inni zdecydują za ciebie!
Wiedza Polaków i Polek na
temat procedur wyborczych jest niska, co od lat potwierdzają badania.
Dlatego właśnie, aby dostarczyć
wyborcom i wyborczyniom infor-
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macji o procedurach wyborczych
i ułatwić im udział w referendum
Fundacja Batorego w ramach
programu Masz Głos, Masz Wybór
opracowała kalendarz i poradnik
referendalny.
Jak czytamy we wstępie
do poradnika - referendum jest
najprostszym z głosowań. Mówiąc
w skrócie - zadane nam zostaną
trzy pytania, na które odpowiemy
TAK lub NIE. Jednak referendum

to nie tylko sam spacer do lokalu
wyborczego i zakreślenie kratek. Po pierwsze możemy chcieć
nie tylko oddać głos, ale także
wcześniej zaangażować się w
kampanię referendalną. Ponadto
poza osobistym oddaniem głosu w
miejscu zameldowania, mamy do
dyspozycji szereg innych możliwości. Najpopularniejszym jest od lat
głosowanie na podstawie zaświadCd. str. 4

Kombajnista Aleksander Ignaciuk pracuje na swoim polu
w Lewkowie Nowym (gmina Narewka). W tym roku u niego
żyto obrodziło.
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GMINA BIELSK PODLASKI
Haćki
19 lipca
mieszkańcy wsi spotkali się
przed nowo-starym budynkiem
dawnej świetlicy wiejskiej a dziś
Ośrodkiem Kulturalno-Edukacyjnym. Przebudowa dawnej
świetlicy kosztowała 715.970
zł, z czego 272 640 zł stanowiło
dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013 w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Efekt prac inwestycyjnych jest
imponujący. Mieszkańcy wsi
otrzymali ładny i dobrze wyposażony budynek do działalności
kulturalno-oświatowej, który
- jak to podkreśliła w swym
wystąpieniu Raisa Rajecka Wójt
Gminy - „będzie miejscem spotkań w przyjaznych i komfortowych warunkach” oraz „będzie
służyć integracji mieszkańców”.
Pani Wójt podkreśliła tez duże
zaangażowanie w realizacje
inwestycji mieszkańców wsi
na czele z panią sołtys Aliną
Korszak.

Dom Kultury po rewitalizacji

Uroczystego przecięcia
wstęgi, jako pierwsza dokonała najstarsza mieszkanka,
91-letnia Katarzyna Dąbrowska,
której mąż budował świetlicę.
Na zakończenie części oficjalnej pani Wójt w towarzystwie
Przewodniczącego Rady Gminy
Anatola Grzegorza Tymińskiego
wręczyła mieszkańcom kosiarkę.
Po części oficjalnej tradycyjnie wystąpiły zespoły Radist
i Dobryna z Ukrainy oraz zespoły
ludowe: Asteria, Klekociaki,
Łuna, Rodyna i Zgodne Maki.
(p)

Festyn w Ploskach
Pogoda nie przeszkodziła licznie przybyłym w niedzielne popołudnie, 26 lipca,
mieszkańcom Plosek na festyn
zorganizowany przez Wójta
Gminy, Radę Sołecka i miejscowa OSP. Na placu przy Remizie
Strażackiej wystąpiły zespoły
Asteria, Kuranty i Fart z Bielska
Podlaskiego, Łuna z Parcewa
i Klekociaki z Bociek.

Hajnowscy
diabetycy
w Lądku Zdroju
W dniach 16 – 30 czerwca
2015 roku grupa diabetyków
ze Stowarzyszenia Diabetyków w Hajnówce przebywała
na turnusie rehabilitacyjnym
w sanatorium „Rybniczanka”
w Lądku Zdroju. Jest to jedno
z najstarszych uzdrowisk w Europie, położone w dolinie rzeki
Białej Lądeckiej w Sudetach.
Uczestnicy turnusu korzystali z różnych zabiegów
rehabilitacyjnych, m. In. kąpieli
solankowych, borowinowych,
masaży (wirowych, wodnych,
suchych), magnetroniku, krioterapii, laseroterapii i innych.
Ws z y s c y u c z e s t n i c y
mieszkali w pokojach dwuosobowych z łazienką. Posiłki w sanatoryjnej stołówce
były urozmaicone i smaczne
z uwzględnieniem zalecanej
diety.
W wolnym czasie zwiedzaliśmy urokliwe zakątki miasta, po których oprowadzał
i opowiadał przewodnik. W trakcie turnusu były organizowane
wycieczki połączone ze zwiedzaniem Kotliny Kłodzkiej, m.
in. wyjazd do Polanicy Zdroju,
Kudowy Zdroju Sanktuarium
w Wambierzycach, Kaplicy Czaszek w Czermnej, najwyżej
położonego zabytkowego kościoła Matki Bożej Śnieżnej
na Górze Iglicznej oraz stolicy
Czech – Pragi. Były organizowane wieczorki taneczne, ognisko
z pieczeniem kiełbasek, jak
również wyjście do restauracji
„Pod wyciągiem” na pieczonego
pstrąga.
Uczestnicy turnusu wrócili do Hajnówki z podreperowanym zdrowiem, wypoczęci
i zrelaksowani, wdzięczni Panu
Lechowi Michalakowi za zorganizowanie turnusu a Panu
Ryszardowi Rynkowskiemu za
sprawne dowiezienie autobusem do Lądka Zdroju, wyjazdy
wycieczkowe oraz szczęśliwy
powrót do Hajnówki.

A co ty wiesz ...

Cd. ze str. 3

czenia o prawie do głosowania. Od
tego roku wszyscy możemy też
głosować korespondencyjnie - z
tej możliwości niektórzy wyborcy
skorzystali już podczas wyborów
prezydenckich. Osoby starsze i z
niepełnosprawnościami mogą także oddać głos przez pełnomocnika.
Wszystkie te możliwości,
a także wiele innych, opisuje poradnik referendalny. W kalendarzu
referendalnym sprawdzimy natomiast, o jakich kolejnych datach
musimy pamiętać, żeby wziąć
udział w głosowaniu. Poradnik
referendalny i kalendarz referendalny ściągnąć można ze strony
glosuj.org.pl.
Zofia Nawrocka
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GMINA CZEREMCHA
Niezwykłe smaki regionu w Czeremsze
…
we mistrzoI miejsce - gołąbki ma-

Już po raz dwudziesty
Czeremcha stała się stolicą
muzyki folkowej w Polsce. W tej
przygranicznej niewielkiej miejscowości odbył się Festiwal

Wielu Kultur i Narodów „Z wiejskiego podwórza” Visegrad
Wave In Czeremcha. Na festiwalowych koncertach zagrały
zespoły folkowe z różnych części
świata.
Wiele działo się także
obok sceny. Publiczność przybyła na festiwal mogła wziąć
udział w warsztatach kulinarnych i rękodzielniczych: filcowania, garncarstwa, wyplatania
ze słomy, warsztatach tanecznych ( tańców bretońskich),
oraz warsztatach muzycznych
: liryczno-śpiewaczych . Koncertom towarzyszyły : wystawa
„Bieżeństwo. Niezwykła historia
niezwykłych ludzi” , pokazy
filmów, oraz jako nowość klubo-

Wieści Podlaskie

stwa Europy
w piłce błotnej.
Tradycyjnie odbył się także
konkurs na
najlepszą regionalną potrawę. Dzięki
temu konkursowi miejscowe
gospodynie i z okolicznych gmin
odgrzebują w rodzinach stare
przepisy na potrawy, które się
kiedyś jadło i przygotowują
potrawy. . Potrawy oceniało
jury w składzie: Zbyszek Kmieć,
Michał Wróblewski , Sergiusz
Smyk pod przewodnictwem
Jana Kuronia . W tym roku do

rynowane postne- w przygotowaniu Pani Ludmiły Dudar
z Białorusi,
II miejsce – zupa rydzowa – w przygotowaniu    Marii
i Jerzego Szulżyk ze Stawiszcz,
III miejsce- piwo jałowcowe –w przygotowaniu Łukasza Leoniuk z Bielska Podlaskiego.
Wyróżnienie otrzymały
także: -ciecierzyca w przygotowaniu Grażyny Ostapkowicz
z Czeremchy, kwaśne mleko
– Pani Urszuli Sawickiej i marcinek Pani Moniki Aleksiejuk.
Wszystkim uczestnikom
konkursu Wójt Gminy Czeremcha ufundował i wręczył atrakcyjne nagrody .   

konkursu przystąpiło 20 uczestników w tym także z Białorusi.
Jury konkursu mało trudne
zadanie. Każdy z nich musiał
spróbować wszystkie potrawy
i ocenić ich smak. Jak twierdzą oceniający wciąż jeszcze
uczestnicy konkursu potrafią
zaskoczyć czymś nowym.
Najwyższą ocenę juri  
uzyskały następujące potrawy :

Dzięki tym wszystkim
atrakcjom Czeremcha już po raz
dwudziesty przeżywała najazd
fanów folku z całego kraju,
a spotkania folkowe „Z wiejskiego podwórza”, zdobyły uznanie
widzów i wykonawców. Są jedną
z najlepszych imprez folkowych
w kraju, a jedyną tego typu na
Podlasiu.
(MI)

Z Markiem Sebastianem Waśko
rozmawia Mateusz Gutowski

Mateusz Gutowski: Co było przyczyną założenia przez Pana
koła rysunkowego?
Marek Waśko: Przed
założeniem naszego serwisu
Blondynki Też Grają, Kinga,
aby dostać się na studia Architektury Wnętrz na Politechnice Białostockiej musiała
uczęszczać na dodatkowe
zajęcia przygotowawcze.
Opłata za nie była wyjątkowo
wysoka. Nie każdego stać na
taki wydatek, tym bardziej, że
im później zaczyna się przygodę z rysowaniem, tym jest
trudniej rozwijać swoje umiejętności. Uznaliśmy, że chociaż w ten sposób możemy
pomóc w gminie. Do tej pory
większość dodatkowych zajęć
w Białowieży była płatna, uznaliśmy, że nie wszystko należy przeliczać
na pieniądze i skoro mamy umiejętności potrzebne do rozwijania talentu
u innych, powinniśmy go w jakiś sposób spożytkować. I tak obok naszego
serwisu www.blondynkitezgraja.pl powstało Białowieskie Koło Rysunkowe, relacje z tych zajęć wrzucamy na naszego bloga oraz fanpage www.
facebook.com/Blondynkitezgraja.
Zajęcia prowadzi Pan zupełnie społecznie. Czy chciałby Pan,
aby w przyszłości działalność koła wsparł Urząd Gminy Białowieża
lub jednostki podległe gminie?
Zajęcia prowadzimy już od ponad 30 tygodni, docelowo optymalną
grupą dla naszego koła byłoby 6 osób, nigdy nie myśleliśmy o pobieraniu
żadnych opłat od nich, robimy to po prostu po to aby im pomóc. Oczywiście nie przeczę, że coraz bardziej zbliżamy się do momentu w którym
liczylibyśmy na pomoc gminy. Ceny przyborów rysunkowych, sztalug
i innych pomocy w dzisiejszych czasach jest wyjątkowo wysoka, nie stać
nas na takie wydatki tym bardziej, że nadal studiujemy. Nasze zajęcia
ciągle ewoluują dopasowujemy je do indywidualnych umiejętności dziewczynek, staramy się tak je dopasować, aby zapewnić im jak najciekawsze
i najbardziej skuteczne zajęcia, przekładające się na zwiększenie ich
umiejętności. Już niedługo będziemy potrzebowali sztalug, płótna, farb
do zajęć z malarstwa. Rzutnik również jest bardzo potrzebny, gdyż specjalnie do zajęć zakupiliśmy tablet graficzny, aby pokazać w niedalekiej
przyszłości naszym uczennicom również digital art. Pokazywanie tego na
ekranie laptopa byłoby niewygodne i nieskuteczne oraz nie pozwalałoby
na wykorzystaniu w pełni czasu przeznaczonego na zajęcia.
Ile dzieci uczęszcza na zajęcia?
Na samym początku uczęszczało 5 dziewczynek. Teraz niestety
aktywnie i sumiennie pracują tylko dwie - Bożena Waśko i Kinga Kierkowicz - ich pracę można zobaczyć na zorganizowanej przez nas wraz
z Białowieskim Ośrodkiem Kultury wystawie.
Jakich technik używacie podczas zajęć?
Aktualnie ołówka, jest to podstawowe i najważniejsze narzędzie
każdego rysownika. Kinga uczy dziewczynki poprawnego cieniowania,
wykreślania proporcji i wszelkich zasad związanych z rysowaniem. Jak
już mówiłem, malarstwo, wprowadzenie do digital artu musi niestety
poczekać.
Jak często się spotykacie?
Spotkania odbywają się raz w tygodniu trwają godzinę, czasami
dłużej. Wszystko zależy od tego czy nasze uczennice zrozumiały lekcje
i na jej podstawie będą potrafiły wykonać pracę domową.
Niedawno miało miejsce otwarcie wystawy prac „Blondynki
Też Grają” w Galerii OBOK. Skąd się wziął tytuł wystawy? Ile prac
można tam obejrzeć?
Wystawa ta nie posiada tytułu, Blondynki Też Grają jest po prostu
nazwą naszych serwisów www.blondynkitezgraja.pl i www.facebook.
com/Blondynkitezgraja. Celowo nie nadawaliśmy żadnej nazwy tej
wystawie, gdyż miała ona służyć pokazaniu postępu jakiego dokonały
nasze uczennice oraz pokazać to czym my jako serwis Blondynki Też
Grają się zajmujemy, czyli tworzeniem rysunków inspirowanych grami
komputerowymi. W Galerii OBOK można zobaczyć łącznie około 100 prac.
Są to prace z naszego serwisu oraz twórczość dziewczynek.
Czy chciałby Pan, aby prace Pańskich podopiecznych były
wystawiane także w innych miejscach lub np. startowały w konkursach?
To chyba oczywiste. Nic bardziej nas nie cieszy niż zauważalny
postęp naszych podopiecznych, dodatkowo to daje im motywację do cięższej pracy gdyż wiedzą, że przynosi ona efekty. Start w konkursach jest
również bardzo dobrym testem możliwości, chociaż mogę nieskromnie
powiedzieć, że nasze uczennice wyróżniają się umiejętnościami wśród
swoich 11 letnich rówieśników.
Mateusz Gutowski
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GMINA NAREWKA
Festyn z zagranicznymi
zespołami

W tym troku odbywa się VIII
Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru. 25 lipca br. do Narewki
przyjechały trzy zagraniczne zespoły
artystyczne: „Sołowejko” i „Tanok” z
Rosji   oraz „Czerkaszczanka” (z Czerkas) z Ukrainy. Zespół “Sołowejko”
śpiewał ukraińskie pieśni, a “Tanok”
wykonywał tańce rosyjskie, ukraińskie
oraz kozaków kubańskich. Zespół
“Czerkaszczanka” śpiewał ukraińskie
piosenki (m. in. porywający był śpiew
młodej ukraińskiej solistki) i tańczył.
Imprezę prowadziła Katarzyna
Bielawska, starszy instruktor Gminnego
Ośrodka Kultury w Narewce. Powitała    serdecznie zespoły z sąsiednich krajów i poinformowała o artystycznych osiągnięciach każdego z
nich, itp.

Wieczór pamięci Tamary Sołoniewicz
Wieczorem 18 lipca br. w Gminnej Galerii w Narewce (powiat hajnowski) odbyło się spotkanie poświęcone
pamięci narewczanki Tamary Sołoniewicz, w 15 rocznicę jej śmierci.
Zebranie zorganizowało Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi Narewkowskiej i Gminny Ośrodek Kultury.
Imprezę prowadziła   prezes SPZN
Tamara Kryszeń. Wzięły w niej udział
m. in. dwie bohaterki   z filmu „Kresowa
ballada”. Przybyli bliscy   przyjaciele   (m.
in. Piotr Nesterowicz) i sympatycy reżyserki filmowej z Narewki,   z Lewkowa
Nowego , z Siemianówki i ze Skupowa,
dziennikarze „Wieści Podlaskich”, gazety
lokalnej „Nad Narewką” i Radia Racja.

Uczestnicy spotkania   wspominali  
twórczynię filmow   “Czy słyszysz jak
płacze ziemia…”, “Matecznik”, “Jezioro
pełne łez” , “Bizancjum w Hajnówce”,
“Melodia duszy”, “Krzyk puszczy”,
“Tryptyk Narwiański” i “Żertwa”, obejrzeli   film   pt. „Tamara” Katarzyny Popławskiej i jedną z trzech części filmu
„Kresowa ballada” Tamary Sołoniewicz,
obejrzeli    też wystawę dedykowaną
Tamarze Sołoniewicz   oraz wysłuchali
koncertu gitarowego (pięknie grali Piotr
Karpiuk i Krzysztof Pawluczuk).
Na zakończenie spotkania był
słodki poczęstunek dla wszystkich.
Tekst i fot.   Jan Ciełuszecki

Pogoda dopisała. Na koncert
przyjechali mieszkańcy m. in. Narerwki,
Eliaszuk, Lewkowa   Nowego, Olchówki
i Skupowa. Wszystkie zespoły wystąpiły w pięknych strojach ludowych.
Taneczne przebierały się w coraz to
inny do każdego tańca. Było to dwugodzinne piękne kolorowe widowisko w
folkowym klimacie. Każdy występ był
przyjmowany owacyjnie.
Słowa śpiewanych piosenek były
zrozumiałe dla wszystkich. Język rosyjski i ukraiński znają mieszkańcy gminy
Narewka. Było dużo   piosenek lirycznych o miłości, o przywiązaniu do
ojczystego kraju, o pięknie otaczającej
nas przyrody o każdej porze roku.
Śpiewali Rosjanie i Ukraińcy. Piosenki
nie dzielą. Piosenki łączą.
Tekst i fot.   Jan Ciełuszecki

Udany wieczorek emerycki

Festyn ludowy w Siemianówce
W niedzielę, 9 sierpnia br. w Siemianówce (powiat hajnowski) odbędzie się doroczny festyn ludowy. Organizuje go Gminny Ośrodek Kultury
w Narewce.
Na scenie nieopodal Jeziora Siemianówka można będzie obejrzeć
następujące zespoły artystyczne: „Skowronki” z Mochnatego (gmina Hajnówka), “Świtanak” i “Ding Dong” z Białegostoku, “Narewczanki” z Narewki
i “Narva” z Narwi.
Po części artystycznej do tańca przygrywać będzie “Axel”.
Początek   tej letniej kulturalno-rozrywkowej imprezy na świeżym
powietrzu o godzinie 17.  
      (jc)

Kupalinka

Wieczorem w ostatnią niedzielę
lipca tego roku (26 VII) w lokalu gastronomicznym w Narewce (powiat hajnowski) odbyło się spotkanie towarzyskie
emerytów i rencistów przy muzyce.
Przybyli na nie seniorzy   z Narewki,
Eliaszuk, Eliaszuk-Bokowe, Lewkowa
Nowego, Lewlkowa Starego, Masiewa,
Mińkówki, Ochrym i ze Skupowa,
Do tańca grali i śpiewali Piotr
Skiepko i Ania Karetko.   Konkursy
prowadziła   Jadwiga Karpiuk,   przewodnicząca Zarządu Rejonowego Polskiego
Związku Emerytów i Rencistów w
Narewce.   Konkurs zręcznościowo-zwinnościowy   “Zajmij krzesło” wygrała Ewa
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Dzienis z Lewkowa Nowego (brało
w nim udział 13 osób). Do konkursu
“Mikrofon dla wszystkich” zgłosili się
Zinaida Pacewicz, Mikołaj Woroniecki, Eugenia Sobolewska, Włodzimierz
Rusak, Walentyna Hałaburda, Jerzy
Kisielewski i Olga Saczko. Śpiewali oni
piękne piosenki w języku polskim, białoruskim, rosyjskim i ukraińskim. Śpiew
sprawia im wielką   radość.   
Wszyscy zebrani mile spędzili
swój wolny czas. Narewkowscy emeryci  
mówią samotności -- “Nie!”. W sierpniu
tego roku pojadą oni na wycieczkę Szlakiem   ciekawych zabytków na Podlasiu.
Tekst i   fot.   Jan Ciełuszecki

XVI Święto „Rancho Kupała”
- Kupalinka przypadło w tym roku
25 lipca. Pierwsi uczestnicy zjawili
się rano przed godziną 700, by wziąć
udział w zawodach wędkarskich o „Puchar Złotej Rybki”. Główną nagrodę
otrzymał Daniel Dzwonkowski który
złowił karpia o wadze 2,48 kg. Druga
na podium była Amelka Szachowicz
a miejsce trzecie zajął Marek Nowak.

O godzinie 1600 ponad 40
uczestników wzięło udział w „XVI
Mistrzostwach Świata w Rzucaniu Obcęgami Kowalskimi”. Zawodnicy startowali w trzech kategoriach: kobiety,
mężczyźni i seniorzy.
Zwycięzcami zostali:
w kategorii kobiety:
1.miejsce Joanna Karpiuk (22 m). Pani
Joanna otrzymała w nagrodę „Koziołka
Matołka”
2.miejsce Dorota Dżega
(21,90 m)
3.miejsce Katarzyna Michałowska (20,10
m)
wszystkie panie otrzymały
puchary, meCd. str. 7
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SPORT
Grodzisk

Turniej o puchar
Wójta Gminy
Zakończyły się rozgrywki w piłce
nożnej o Puchar Wójta Gminy Grodzisk.
I miejsce wśród seniorów i puchar zdobyła reprezentacja Grodziska. Drugie miejsce zajęła drużyna z Kamianki a trzecia
była reprezentacja wsi Żery. Najlepszym
zawodnikiem został Barwiejuk Daniel
z Grodziska, a królami strzelców Jurczuk
Daniel i Tararuj Sylwester ( obaj z Kamianki), którzy strzelili po 6 bramek. Na tytuł
najlepszego bramkarza zasłużył Daniel
Kosiński z Grodziska.
W rozgrywkach juniorów zwyciężyła reprezentacja wsi Makarki. Na
wyróżnienie zasłużyli: Adam Oleszczuk
(najlepszy zawodnik), Piotr Zaremba (król
strzelców – 8 bramek) i Jakub Pikuliński
(najlepszy bramkarz).
(ws)
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Wakacyjna rekreacja w wodzie
Pierwszy miesiąc wakacji pogodą
nas nie rozpieszczał. Wprawdzie temperatura w dzień była dość wysoka, ale nocki
w dalszym ciągu chłodne. Taka sytuacja
pogodowa nie wpływała korzystnie na
ciepłotę wody.
Chcąc uatrakcyjnić pobyt na basenach Ośrodek Sportu i Rekreacji w dniu 18
lipca 2015 r. zorganizował hajnowianom
oraz osobom przyjezdnym imprezę sportowo-rekreacyjną.
W godzinach 1215 do 1315 w konkurencjach szybkościowo-sprawnościowych na małym basenie rywalizowali najmłodsi podzieleni na cztery grupy startowe: rocz.2008-2009, rocz.2006-2008,
rocz.2005-2006 i rocz.2002. Najlepsi
w swoich rocznikach to: 2009 - Martyna
Kołodziejek(SP 7 Białystok) i Ola Mroczkowska ( SP 6 Hajnówka); 2008- Ola Patejuk (SP 2 Hajnówka) i Maja Muszkatel (SP

2 Hajnówka); 2007- Ivo Rynkowski (SP 2
Hajnówka): 2006 – Konrad Muszkatel (SP
2 Hajnówka)    i Adam Kołodziejak (SP 7
Białystok); 2005-2006 – Emilia Kośko (SP
344 Warszawa) i Amelia Mroczkowska
(SP 6 Hajnówka); 2002 – Łucja Kośko (SP
344 Warszawa) i Mariusz Filipiuk (SP 2
Hajnówka)                                
O godzinie 1330 wszyscy przemieścili się na duży basen, aby tam rywalizować na jedną długość basenu (20 m.).
Najlepsze w czterech stylach (grzbietowym,
dowolnym, klasycznym, motylkowym) okazały się siostry Kośko z Warszawy tj. Łucja
i Emilia. Bardzo dobrze zaprezentował się
Konrad Muszkatel, który jako jedyny z Hajnówki wystartował we wszystkich stylach
Ogółem w imprezie uczestniczyło
17 osób. Wszyscy otrzymali słodycze i pamiątkowe medale.
Janusz Ludwiczak

2. Paula Kopciewska (Janów) 18:53.53
3. Julita Kropiewnicka (Horodniany)
19:45.19
4. Adrianna Mściwujeska (Białystok)
21:37.56
5. Dorota Siemieniuk (Białystok) 22:44.51
6. Katarzyna Klimczuk (Kleosin) 22:48.65
Mężczyźni:
1. Bogusław Andrzejuk (Białystok)
16:02.29
2. Andrzej Leończuk (Białystok) 16:43.86
3. Tomasz Grzybowski (Serock) 17:17.68
4. Adam Supiński (Białystok) 17:44.27
5. Tomasz Ławida (Klepacze) 18:00.03
6. Dawid Trojan (Białystok) 18:00.47
Najlepsze zawodniczki z gminy
Juchnowiec Kościelny: 1. Julita Kropiewnica (Horodniany), 2. Katarzyna Klimczuk
(Kleosin), 3. Małgorzata Jeglińska-Krupa (Kleosin), 4. Magdalena Półtarzycka
(Wólka).

Folwarki Małe i Dołubowo
walczą o „pracownie orange”
Fundacja Orange już po raz drugi
organizuje program społeczny „pracownie
orange”. W ramach którego wyposaża
ona świetlice wiejskie w małych miejscowościach w komputery z dostępem do
internetu, telewizory LCD, meble a nawet
konsole do gier. Udział w programie
pozwala społecznościom wiejskim wyposażyć świetlice w nowoczesny sprzęt
oraz udział w różnych akcjach mających
na celu ożywienie lokalnych społeczności.
Swoich szans spróbowała opiekująca się świetlicą w Folwarkach Małych
sołtys Anna Kropiwnicka, która wraz
z grupą inicjatywną złożyła autorski projekt. - Wśród działań – mówi inicjatorka
– zaplanowaliśmy imprezy integracyjne,
otwartą pięć dni w tygodniu pracownię
internetową, kącik pomocy seniorom
(pomoc przy redagowaniu pism, szkolenia
komputerowe), zawody szachowe, czy
wieczory karaoke i wiele, wiele innych
fajnych akcji.
W pierwszym etapie konkursu
wyłoniono 50 najlepszych spośród 1018
projektów nadesłanych z całego kraju.

Wieści Podlaskie

I właśnie w tej grupie znalazł się projekt
z Folwark Małych. Teraz to, czy świetlica
ta stanie się pracownią Orange zależy już
tylko od internautów. - Głosowanie w internecie rozpoczęło się 20 lipca i potrwa do
10 sierpnia – wyjaśnia Pani Sołtys. - Zależy
nam, by zdobyć jak najwięcej głosów,
dlatego korzystamy z każdej sposobności,
aby o naszej inicjatywie dowiedziało się
jak najwięcej ludzi. Na sukces są spore
szanse, bowiem z 50 projektów wyłonionych zostanie aż 25 zwycięzców – dodaje.
Do finału konkursu zakwalifikowały się także Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Dołubowie
Gorąco zachęcamy do poparcia
projektu Pracowni komputerowej w Folwarkach Małych i Dołubowie i zagłosowania w internecie.
Głos można oddać przez konto
na stronie www.pracownieorange.pl
Aby założyć konto należy podać swoje
imię, nazwisko i adres mailowy. Każdego
dnia po zalogowaniu się na swoje konto
użytkownik może oddać maksymalnie 5
głosów.
(mk)

*

26 lipca br w Narewce. rozpoczął się VII Międzynarodowy Festiwal
Teatralny WERTEP. Potrwa do 2 sierpnia. Z atrakcji przygotowanych przez
organizatorów skorzystali mieszkańcy Orli, Kleszczel, Policznej, Dubicz
Cerkiewnych, Narwi i Hajnówki.

*

26 lipca w Siemiatyczach odbyły się: IV Międzynarodowy Festiwal
„Kultura bez Granic” i X Międzynarodowe Targi Pogranicza”.

ZAPROSZENIE
9 sierpnia Wójt Gminy Grodzisk zaprasza na „Dzień Grodziska.
Początek o godz.16.00

*

Przybij piątkę w Kleosinie
Tradycyjnie już „Dni Ziemi Juchnowieckiej 2015” zainagurowne zostały biegiem ulicznym na 5 kilometrów ulicami Kleosina. Udział w biegu
wzięło blisko150 uczestników, prawie
40 procent z nich stanowiły kobiety.
Wśód uczestników było 17 kobiet i 18
meżczyzn z terenu gminy co świadczy
o rosnacej popularności tego sportu
w gminie, Upał nie przeszkodził w osiagnięciu dobrych wyników. Bogusław
Andrzejuk pokonał dystans w 16 minut
i 2 sekundy, a najlepsza wsród kobiet,
Katarzyna Rutkowska w 18 minut i 48
sekund. Najlepsza spośród mieszkanek
gminy Julita Kropiwnicka z Horodnian
zajęła trzecie miejsce.
Wyniki biegu „Przybij Piątkę
w Kleosinie”
Kobiety:
1. Katarzyna Rutkowska (Tykocin)
18:48.34

26 lipca Dubicze Cerkiewne.
Pięć jednostek OSP wzięło udział
w zawodach strażackich. Najlepsza
okazała się drużyna z Dubicz, która
wyprzedziła OSP Werstok.

7 – 9 sierpnia Burmistrz
Kleszczel zaprasza na Dni Kleszczel

Najlepsi zawodnicy z gminy Juchnowiec Kościelny: 1. Juliusz Kołodko
(Olmonty), 2. Sebastian Janiuk (Juchnowiec Dolny), 3. Przemysław Janiuk
(Juchnowiec Dolny), 4. Lesław Brzozowski (Kleosin).
Zwycięzcy kategorii wiekowych:
Kobiety. 18-29 lat: Katarzyna
Rutkowska. 30-39 lat: Julia Roszkowska (Białystok). 40-49 lat: Katarzyna
Klimczuk. 50-59 lat: Jadwiga Rudnicka
(Białystok). 70+: Wiera Stasiewicz (Hajnówka).
Mężyczyźni. 18-29 lat: Andrzej
Leończuk. 30-39 lat: Dawid Trojan. 4049 lat: Bogusław Andrzejuk. 50-59 lat:
Henryk Dankiewicz (Białystok). 60-69
lat: Andrzej Radzymin (Hajnówka). 70+:
Leoncjusz Stasiewicz (Hajnówka).
(w)

Kupalinka
Cd. ze str. 6
dale i dyplomy w kategorii mężczyźni:
1.miejsce Daniel Dzwonkowski (33,20
m). Pan Daniel otrzymał w nagrodę
Czarnego Barana
2.miejsce Tomasz Wilamowski (32,10m)
3.miejsce Anatol Sakowicz (31,90 m)
wszyscy Panowie otrzymali puchary
medale i dyplomy
w kategorii seniorzy:
1.miejsce Michał Ignaciuk (19,10 m)
2.miejsce Jan Czepiel s.Michała (18 m)
3.miejsce Jan Czepiel s. Wawrzyńca
(6,90 m)
wszyscy Panowie otrzymali puchary
medale i dyplomy
Walka była bardzo zacięta,
a o wygranej niekiedy decydowały
centymetry.
Po uroczystości rozdania nagród
rozpoczęły się tańce na trawie którym
towarzyszyła muzyka prezentowana
przez DJ’a Piotra Markowskiego.
Na tegorocznej imprezie gościliśmy u siebie wycieczkę z Białegostoku.
Zenobiusz Golonko

*

9 sierpnia Bielsk Podlaski
w Amfiteatrze Miejskim odbędzie się
impreza folklorystyczna „Spasauskija zapusty”. Początek o godz. 16.00

Młodzi rolnicy
na start ...

Cd. ze str. 1
Najważniejsza zmiana w porównaniu do poprzednich edycji tego programu polega na tym, że wsparcie będzie
przyznawane tylko tym wnioskodawcom,
którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego, czyli są posiadaczami
przynajmniej 1 ha gruntów rolnych,
a prowadzenie gospodarstwa rolnego
jako kierujący rozpoczną po złożeniu
wniosku o premię
Zmieniły się również wymagania dotyczące wymaganej minimalnej
powierzchni użytków rolnych. Musi być
ona co najmniej równa średniej krajowej,
a w województwach o średniej niższej
niż krajowa - średniej wojewódzkiej i nie
większa niż 300 hektarów. Przy czym
określony został wymóg, że przynajmniej
70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania
wieczystego lub dzierżawy z zasobu
własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).
Wysokość premii pozostaje bez
zmian – 100 tys. zł. Premia wypłacana
będzie jednak w 2 ratach: 80 tys. zł po
otrzymaniu decyzji i dopełnieniu warunków przyznani pomocy w niej określonych, 20 tys. zł po realizacji biznesplanu.
Beneficjent premii dla młodego
rolnika zobowiązany będzie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości
w gospodarstwie.
Z prawie 718 milionó euro przewidzianych w budżecie PROW 2014 - 2020
na premie dla młodych rolników, najwięcej bo aż 100 milionó euro ma przypaść
młodym rolnikom z Mazowsza, najmniej
bo zaledwie 16 milionó euro rolnikom
z województwa śląskiego. Młodzi rolnicy
z podlaskiego moga liczyc na 51,8 mln eu
ro.  
Gi
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Co się stało z polskim przemysłem ?
Od kilku tygodni na łamach tygodnika “Polityka”, toczy
się polemika dotycząca oceny
przemysłu w PRL i w nowej
rzeczywistości po 1989 roku.
Np. Rafał Woś w “Polityce” nr 14
wypowiada taką opinię: “Byliśmy
krajem przemysłowym. Ale już
nie jesteśmy”. A Adam Grzeszak
w nr następnym (“Polityka” nr 15)
napisał: “Mamy dziś w Polsce
przemysł, z którego możemy być
dumni, lepszy od tego, którym
chwalił się PRL.”
Prof. Andrzej Karpiński,
autor książki “Jak powstawały
i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce” w nr 30 “Polityki”
wypowiada kilka takich opinii
wobec polemistów.
“Sprawa druga dotyczy
stosunku polemisty ( red.Adama
Grzeszaka) do uprzemysłowienia Polski.
Nie zgadzam się z naszym
krytykiem całkowicie. Przyjmuje
on, że wytwarzanie wyrobów nie
zawsze najwyższej jakości wręcz
dyskwalifikuje proces uprzemysłowienia.Rolę tego procesu
rozzumiem jednak zupełnie
inaczej. Istotą tego historycznego dla Polski zwrotu było coś
innego niż tylko to, jakiej jakości
i jakie wyroby będziemy produkować. Sedno tej przemiany
cywilizacyjnej stanowiło to, że
w ciągu 40 lat przemieszczono
do przemysłu 4 miliony ludzi, i to
z reguły niemających uprzednio
żadnego kontaktu z technologią
przemysłową i organizacją w nowoczesnym zakładzie przemysłowym, przy czym co najmniej
1,5 mln ludzi z nich przeszło
ze wsi o krańcowo prymityw-

nych warunkach cywilizacyjnych
do wyższego standardu życia
w miastach. Powstała w ten
sposób wielomilionowa grupa
wykwalifikowanych robotników,
z czego jeszcze dzisiaj Polska
jest znana. To właśnie było najważniejszym rezultatem uprzemysłowienia kraju I warunkiem
jego urbanizacji. Ale mogło to
spowodować zasadniczy przełom tylko dlatego, że wydajność
pracy w przemyśle była w tym
okresie trzykrotnie wyższa niż
w rolnictwie i dwukrotnie wyższa
niż w sferze usług. Stąd wprowadzenie tych ludzi na wyższy poziom wydajności pracy stworzyło
samoczynny czynnik wzrostu
dochodu narodowego i PKB.
Dlatego, gdyby nam się
udało nie dopuścić do tak szerokiej skali likwidacji po 1989
roku już istniejących zakładów
przemysłowych, I to nie tylko
zbudowanych w PRL, ale także
powstałych już wcześniej, bezrobocie obecnie byłoby co najmniej
o 1,5 mln osób mniejsze, a dochody ludności ze względu na
wyższą wydajność w przemyśle
co najmniej o jedną trzecią wyższe niż obecnie.
Udało się to innym krajom transformacji, nam niestety
nie.”
I dalej: “Uzasadniony niepokój musi budzić niefrasobliwość polemisty w formułowaniu
ocen, czasem niebezpiecznie
bliska wprowadzaniu czytelnika
w błąd. Przykłdem może być
następujące stwierdzenie: “Przemysł stoczniowy ocalał”. Czyżby
autor nie wiedział, że likwidacja
produkcji statków spowodowała

upadek wielu dużych zakładów
poza przemysłem stoczniowym,
które pracowały na potrzeby
tego przemysłu? Cóż z tego, że
produkuje się metodami niemal rzemieślniczymi w Polsce
różnego rodzaju jachty, skoro
upadły takie zakłady, jak wytwórnia silników okrętowych
w zakładach Cegielskiego w Poznaniu, 11 zakładów przemysłu
maszynowego wytwarzających
wyposażenie dla statków, a huta
Częstochowa, główny uprzednio
producent blach grubych dla
statków, chyli się ku upadkowi. A w tych zakładach łącznie
z przemysłem stoczniowym
pracowało razem ponad 100 tys.
ludzi, a obecnie 7 tys. Dziękuję
więc za takie “ocalenie”.
Trzeba sobie zdawać
sprawę, że globalizacja gospodarki światowej w zasadniczy
sposób zwiększa znaczenie
zakładów dużych. Zakłady małe
i średnie, po 20 latach bardzo
dynamicznej ekspansji od 1980
do 2000 roku, natrafiają dziś na
trudności I zahamowania w rozwoju. Wiele objawów wskazuje,
że straciły swoją dynamizującą
rolę w rozwoju całego przemysłu. Stwarza to poważne
zagrożenia. Powstała obecnie
w Polsce struktura przemysłowa ma wszystkie cechy niesprzyjające innowacjom w skali
przemysłowej. W rezultacie
przemysł w naszym kraju nie
jest dostatecznie przygotowany
do wyzwań przyszłości. Bo o tym
decydować będą głównie duże
zakłady przemysłowe i korporacje.
(piw)
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