Rok XVII,
Motto dnia:
Niektórzy powiedzieli wszystko, zanim jeszcze
otworzyli usta.
Elias Canetii

Spotkanie z minister Wasiak
14 września w sali Bielskiego Domu Kultury odbyło
się spotkanie z Marią Wasiak,
minister Infrastruktury i Rozwoju.
Wzięli w nim udział samorządowcy i przedsiębiorcy z terenu powiatu bielskiego oraz siemiatyckiego.
Wizyta dotyczyła przede

- W 2018 roku planujemy
rozpocząć prace nad budową S19
od granicy do Rzeszowa- zapewniła podczas spotkania szefowa
resortu infrastruktury i rozwoju.
Przypomnijmy, że inwestycja znalazła się w - przyjętym
niedawno przez rząd - Programie
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Diecezjalne Dożynki w parafii p.w. Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim

Dziękczynienie za plony
12 września w parafii
p.w. Narodzenia NMP i św.
Mikołaja w Bielsku Podlaskim
miało miejsce dziękczynienie
za plony, na które przybyło
blisko sto delegacji z parafii
wraz z wieńcami. Uroczystej
Mszy św. koncelebrowanej
z błogosławieństwem wieńców dożynkowych przewodniczył biskup drohiczyński
Tadeusz Pikus. W organizację
dożynek przez parafię włączyli się włodarze miasta,
powiatu i gminy. Starostami
tegorocznych dożynek byli
Państwo Monika i Paweł Hryniewiccy.
Spotkanie z wieńcami na
placu św. Jana Pawła II zainau-

gurowane przy bielskim ratuszu
i procesjonalny przemarsz do
ołtarza polowego przy Bazylice
Mniejszej pw. Narodzenia NMP

uświetniał Zespół Pieśni i Tańca
„Podlaskie Kukułki”.
Pasterza diecezji, licznie zgromadzonych kapłanów,
w tym ks. dziekana
Leoncjusza Tofiluka
z cerkwi, samorządowców, gości, rolników i mieszkańców miasta powitał
burmistrz miasta
Jarosław Borowski
i ks. proboszcz prał.
Kazimierz Siekierko, dziekan dekanaWieniec z parafii Miłkowice Maćki - I miejsce
tu bielskiego.
i Św. Mikołaja w Bielsku PodW homilii biskup wskalaskim pod przewodnictwem zał jak ważną jest wraz z błogokrzyża i sztandaru z Zespołu sławieństwem bożym praca rolSzkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej
Cd. str. 7

Złote Gody w Siemiatyczach
wszystkim drogi S19. Burmistrz
Bielska Podlaskiego Jarosław
Borowski oraz burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz, przekazali na ręce minister ponad trzy
tysiące podpisów, które zostały
zebrane wśród mieszkańców pod
petycją popierającą przyśpieszenie prac nad tą trasą.

Wandale
w Milejczycach
Wandale to raczej zbyt łagodne określenie sprawców zniszczenia
57tablic na grobach żołnierzy radzieckich na cmentarzu wojennym w Milejczycach. Na cmentarzu pochowano
ponad 1 600 żołnierzy Armii Czerwonej poległych w latach 1941 – 1944
w walce z faszystowskimi Niemcami.
Jak to już podkreślaliśmy przy okazji
rocznicy wyzwolenia Białegostoku
w Armii Czerwonej walczyli żołnierze
różnych narodowości, w tym Polacy
i Białorusini. Nie można wykluczyć,
że wśród pochowanych na milejczyckim cmentarzy znajdują się także
mieszkańcy powiatu siemiatyckiego,
być może krewni „patriotów”, którzy
karmieni propagandą o drugim zniewoleniu i zagrożeniu ze strony Putina
postanowili okazać swój „patriotyzm”
w tak bestialski sposób, zakłócając
spokój zmarłych. Pozostaje tylko
Cd. str. 3

Budowy Dróg Krajowych na lata
2014-2023 (z perspektywą do
2025 roku).
- To jest dla nas droga
życia, droga rozwoju dla całej
Polski Wschodniej i dla tej części
Podlasia, gdzie dziś się znajdujemy- dziękował Pani minister RoCd. str. 4

15 września władze samorządowe Siemiatycz spotkały się z małżeństwami, które
w bieżącym roku świętują jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego. Okolicznościowe medale
przyznane przez Prezydenta RP 20 parom wręczył Burmistrz Miasta Piotr Siniakowicz.
„Wspólne trwanie w małżeństwie przez
tak długi okres jest przykładem dla dzieci
i wnuków oraz wszystkich młodych małżeństw”
stwierdził Burmistrz gratulując jubilatom

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
otrzymały pary:
Janina i Bogusław Angielczykowie
Regina i Witold Bereszczukowie
Czesława i Stanisław Benesowie
Walentyna i Jan Czeczukowie
Marianna i Jan Dziedziowie
Janina i Piotr Galimscy
Cd. str. 2

Skąd jestem, kim jestem, czy się
znamy ?
Jestem rodowitym białostoczaninem, tak jak mój ojciec i dziadek, który do
Białegostoku przybył w 1917 roku. Pochodzę z Bojar, najstarszej dzielnicy miasta,
gdzie przy ul. Skorupskiej znajdowała się
nasza rodzinna siedziba – dziś stoją tu bloki.
Po warszawskiej polonistyce i kulturoznawstwie znalazłem pracę w dziale kultury RSW
„Prasa-Książka-Ruch”.Organizowałem
i nadzorowałem pracę ponad 700 wiejskich
klubów kultury (były takie obiekty) przez
blisko 20 lat
Za tę pracę dostałem nawet Brązowy Krzyż Zasługi i odznaki „Zasłużonego
Działacza Kultury” i ”Zasłużony Białostocczyźnie”. Byłem jednym z dyrektorów firmy

Jestem stąd – pamiętam o Was

w Białymstoku,skąd przeszedłem do prasy
regionalnej i w niej nadal pracuję jako sekretarz redakcji,naczelny redaktor i zastępca,
obecnie w „Wieściach Podlaskich”.Społecznie

przez dwie kadencje byłem przewodniczącym
komisji kultury ZW ZSMP w Białymstoku.
Praca w „Wieściach Podlaskich” umożliwiła mi poznanie wielu wspaniałych miejsco-

wości naszego regionu i równie wspaniałych
ludzi tu mieszkających. Dla mnie to matecznik
kultury ludowej, a więc i narodowej polskiej,
białoruskiej, tatarskiej. Te źródła kultury
i wiary musimy otaczać największą opieką.
Dlaczego zdecydowałem się kandydować na posła do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ?
Podczas niedawnej wizyty,obecny prezydent naszego państwa wyraził opinię,że nie
widzi tu Polski B. Wszyscy się staramy aby jej
nie było, ale podróżując po kraju widzimy rozwojowe różnice. Popatrzmy na komunikację
– koleją bezpośrednio do stolicy nie dojedziemy, droga do Warszawy również w budowie,
o S 19 nie ma co wspominać – podobno ma
być budowana. Przez wiele lat nie mamy tu
znaczących inwestycji przemysłowych, padają

kolejne uczelnie wyższe, młodzi po studiach
tu nie wracają. Nie wraca tu również nasza
armia – ośrodek bezpieczeństwa, służby
i pracy – a nie powinna? Białystok jest
akademickim ośrodkiem medycznym, ale
czy łatwo i szybko uzyskujemy pomoc medyczną specjalistów? Czy na czas ratujemy
swoje zdrowie?
Jest jeszcze wiele nie rozwiązanych
problemów. Jeśli zostałbym posłem to
priorytetowe moje zadania to komunikacja,
praca i mieszkania dla młodych, opieka
zdrowotna i nowe inwestycje przemysłowe,
rozwój rolnictwa i przetwórstwa. O to bym
walczył, więc proszę Was o głos w wyborach!
Wiesław Pietuch
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Złote Gody
w Siemiatyczach
Cd. ze str. 1
Alina i Bogumił Gierasimiukowie
Jadwiga i Mieczysław Jodłowscy
Barbara i Waldemar Lewandowscy
Krystyna i Julian Łukaszewiczowie
Janina Brzezińska-Mazur i Zbigniew Mazur
Genowefa i Stanisław Mazurkowie
Walentyna i Władysław Mińkowie
Danuta i Zenon Ofmanowie
Walentyna i Franciszek Polimscy
Wiera i Bazyl Pućkowie
Anna i Józef Radziszewscy
Barbara i Leszek Sawiccy
Halina i Bogdan Tokarzewscy
Eugenia i Kazimierz Żerowie
Wszystkim jubilatom gratulujemy i życzymy
doczekania w zdrowiu kolejnych jubileuszy.
Zespół redakcyjny Wieści Podlaskich

Uczniowie z Białegostoku
z wizytą na Krymie
Ukraina wysłała notę protestacyjną do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chodzi
o wycieczkę uczniów z Białegostoku na okupowany
przez Rosjan Krym. Licealiści pojechali tam na zaproszenie moskiewskiego oddziału Polsko-Rosyjskiego
Centrum Dialogu i Porozumienia.
Jak poinformowała rzecznik ukraińskiego
MSZ Mariana Beca, w swojej nocie ministerstwo
wyraża zaniepokojenie wizytą uczniów z Polski
na okupowanym przez Rosję ukraińskim półwyspie. Ukraińskie MSZ potępia fakt wykorzystywania polskich dzieci do politycznych prowokacji.
Resort spraw zagranicznych podkreśla, że wyjazd
na Krym był zorganizowany przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu bez uprzedniego uzgodnienia
z władzami Ukrainy. Jednocześnie Mariana Beca
podkreśliła, że ma świadomość iż rosyjski oddział
Centrum Dialogu zorganizował wycieczkę samodzielnie, nie konsultując jej z oddziałem w Polsce.
Po stronie polskiej współorganizatorem wycieczki jest
zarejestrowane w Białymstoku Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe. W trakcie wizyty na
Krymie, oprócz zwiedzania muzeów, doszło również
do spotkania polskich uczniów z przedstawicielami
separatystycznych władz.
(IAR) www.tvp.info

PRZECZYTANE
“70 miliardów złotych będzie kosztować realizacja przedwyborczych obietnic koalicji PO-PSL. Rządzący składają obietnice,
które, gdyby zostały spełnione, kosztowałyby zdecydowanie najwięcej. Koszt obietnic
PiS to niewiele ponad 40 mld zł.”
Bankier.pl
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Wieści Podlaskie

Wandale
w Milejczycach
Cd. ze str. 1
mieć nadzieję, że policja stanie na
wysokości zadania i szybko odnajdzie tych zwyrodnialców a sąd ich
surowo ukaże. A sprawcom proponuję
się zastanowić, jak się poczują gdy
w ramach reakcji to jacyś rosyjscy czy
ukraińscy „patrioci” zniszczą pomniki
naszych żołnierz rozsiane po terenie
byłego Związku Radzieckiego. (w)

Wieści Podlaskie

KONCERT „MUZYKA BEZ ZASTRZEŻEŃ” 2015
To kolejna- siódma już edycja wyjątkowych koncertów klubowych
organizowanych przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Na scenie występują zespoły z Polski i Białorusi, grają dobrą rockową
muzykę w języku polskim i białoruskim. Do tej pory wystąpiły takie zespoły
jak: ZERO 85,  5SET5, Ilo&Friends, Rima, Borys Bezuhov, Błękitny Nosorożec, Veritas, Kuba Rozpruwacz, Londyn 70, Orshak, Dead Insemination,
Hall, Kackiller, Desant, Dziki Raj,  Heretic, Zdrowie na budowie Band, Sillent
Hill, Re1ikt (Białoruś), Ściana (Białoruś), THE TOOBES (Białoruś), Indiga
(Białoruś), Dali (Białoruś).
Pierwszy koncert już 16 X 2015, drugi 13 XI 2015. Początek o godz.
17.00 - Scena w Mozaikarni - budynek Muzeum Białoruskiego/były sklep
Uni-Bud-u/, ul. 3 Maja 42
Wstęp wolny.
(at)

Sukcesy hajnowskich lekkoatletów
Młodzi lekkoatleci Klubu
Sportowego Puszcza Hajnówka
w sobotę 12 września 2015r. rywalizowali w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
w Lekkiej Atletyce województw
lubelskiego i podlaskiego, które
odbyły się na stadionie Zwierzynieckim w Białymstoku.
Na zawodach bardzo dobrze
zaprezentowały się uczennice
Gimnazjum nr 2 w Hajnówce

Natalia Wiertel i Diana Karpiuk
w biegu na dystansie 1000 m,
zajmując miejsca odpowiednio
czwarte i piąte. Natalia Wiertel
uzyskała czas 3:13.05 min, poprawiając swój dotychczasowy
rekord życiowy o 10 sekund
a Diana Karpiuk 3: 14,35 min.
Doskonale zaprezentował się
debiutujący w klubowych zawodach lekkoatletycznych uczeń
Cd. str. 7
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Wywiad z dr. n. med. Markiem Andrzejem Rogiem, prezesem LSSP „Eskulap” w Białymstoku.

Recepta na zdrowie

Eskulap świętuje 50 –
lecie istnienia .Jak doszło do
powstania Spółdzielni?
Powstaje Akademia Medyczna w Białymstoku. Następuje niebywały rozwój medycyny. W latach 60-tych pojawia
się duże zapotrzebowanie na
specjalistyczne usługi medyczne. W tym zakresie region był
zaniedbany. Dostęp do specjalistów jest mocno utrudniony.
Tak powstał pomysł powołonia Spółdzielni, która była
pierwsza tego typu w Polsce,
a jej powstanie musiał zatwierdzić KC PZPR.
Pana poprzednik, mgr
Michał Klimowicz kierował
Spółdzielnią 23 lata. Co pan
odziedziczył?
Przez ten cały okres kierowania Spółdzielnią dokonał
wręcz rzeczy niebywałych. To za

kadencji mgr. Michała Klimowicza powstały trzy przychodnie,
które wyposażył w bogate zaplecze techniczne z najnowocześniejszą aparaturą diagnostyczną uznanych światowych firm.
Stworzył właściwe warunki do
przyjmowania pacjentów.
Jaka jest pozycja Spółdzielni na medycznej mapie
regionu?
Naszym największym
potencjałem jest kapitał ludzki.
W Spółdzielni pracuje 350 lekarzy specjalistów. To są bardzo
wybitne postacie, które wywodzą się z naszego Uniwersytetu
Medycznego, a wcześniej Akademii Medycznej. Chcę podkreślić, że to są lekarze o wybitnych osiągnięciach naukowych
i leczniczych. To samo mogę
powiedzieć o personelu średnim,
który również posiada wysokie
kwalifikacje zawodowe.
Kto może korzystać
z opieki medycznej?
Wszyscy. Zakres świadczeń obejmuje wszystkie specjalności medyczne. Jesteśmy
konkurencyjni, ponieważ nasze ceny są wyceniane w taki
sposób, aby były dostępne dla

emeryta i rencisty. Mamy upusty
cenowe. Wprowadzamy Kartę
Stałego Klienta. Wdrażamy program „ Motywator zdrowia”, który ma zastrzeżony znak
firmowy i czeka na rejestrację w Urzędzie Patentowym. To jest nowatorskie przedsięwzięcie
w skali kraju. W ramach
tego programu pacjent
płaci za pierwszą wizytę
i otrzymuje niezbędne
skierowania do badań
laboratoryjnych z dużą
zniżką. Następna wizyta
u lekarza prowadzącego
jest bezpłatna, podczas
której określa się program leczenia. Kolejne
wizyty u lekarzy specjalistów są także objęte
dużymi zniżkami.
Jakie są pana
najważniejsze cele
w rozwoju Spółdzielni?
Przede wszystkim czuwać nad ogólną dostępnością
do naszych usług i stwarzać
pacjentom dobre warunki finansowe.
Dlaczego zdecydował
się pan, mieszkaniec Za-

wiercia, na studia medyczne
w Białymstoku i związać
z Podlasiem swoje życie rodzinne i zawodowe?

Po zdaniu matury przystąpiłem do egzaminu na nauki
prawnicze na Uniwersytecie
Sląskim. Ze względu na życiorys
dziadka, który był żołnierzem
w armii Józefa Piłsudskiego,
nie zostałem przyjęty na studia. Dostałem wyraźny sygnał,

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

Spotkanie
z minister Wasiak

„Tylko rzetelna praca może dać efekty”
2 września w Zespole
Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej
w Bielsku Podlaskim miała
miejsce uroczysta inauguracja
roku szkolnego 2015/2016.
Rok szkolny otworzył nowy
dyrektor szkoły Bolesław Hryniewicki. Naukę rozpoczęło
247 uczniów w następujących kierunkach kształcenia:
technik ekonomista, technik
informatyk, technik technologii
żywienia, technik hotelarstwa
oraz technik rolnik. Dla osób
dorosłych prowadzone będą
kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie technik rolnik
(w systemie zaocznym): „Prowadzenie produkcji rolniczej”
oraz „Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej”.
Inauguracja rozpoczęła
się od wprowadzenia sztandaru
szkoły i odśpiewania hymnu
państwowego. Następnie dyrektor powitał uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły
oraz przybyłych gości: starostę
Sławomira Jerzego Snarskiego, wicestarostę Piotra Bożko,
ks. prał. Zbigniewa Karolaka,
proboszcza parafii Najświętszej
Opatrzności Bożej, ks. Andrzeja Mińko, proboszcza Parafii
Zmartwychwstania oraz przewodniczącego Rady Rodziców
Aleksego Wiazowskiego.
W swoim wystąpieniu
dyrektor mówił o obowiązkach
i powinnościach ucznia, o możliwościach jakie oferuje szkoła.
- Po wakacyjnej prze-
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rwie zaczynamy nowy rok
szkolny, kolejny rok zdobywania
wiedzy, nabywania umiejętności zawodowych, rozwijania
pozytywnych cech charakteru.
Nauka w szkole ponadgimnazjalnej oznacza wkraczanie do
dorosłego życia, konieczność
uczenia się odpowiedzialności,
konieczność brania swoich

Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”, kole hafciareczek, do
udziału w konkursach i olimpiadach. W tych wszystkich
działaniach możecie liczyć na
pomoc i wsparcie nauczycieli
i wychowawców – mówił dyrektor Hryniewicki.
Pierwszoklasiści rozpoczynają naukę na trzech kierun-

spraw w swoje ręce. To jakimi
ludźmi będziecie w przyszłości
zależy nie tylko od nas nauczycieli, zależy nie tylko od waszych
rodziców, drodzy uczniowie, ale
zależy przede wszystkim od was
samych, od waszej gotowości
do samorozwoju i do pracy
nad sobą. Bardzo liczę na wasz
entuzjazm, zapał, gotowość do
podejmowania wyzwań. Korzystajcie z możliwości, jakie daje
szkoła. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w zajęciach
lekcyjnych i pozalekcyjnych,
kołach zainteresowań, sekcjach sportowych, w zespole

kach: technik rolnik, technik hotelarstwa oraz technik żywienia
i usług gastronomicznych.
Szkoła prowadzi też kwalifikacyjny kurs rolniczy dla osób
dorosłych. Umożliwia on uzyskanie kwalifikacji rolniczych
niezbędnych do korzystania
z programów unijnych: młody
rolnik, modernizacja gospodarstw rolnych.
Zespół Szkół Nr 4 jest
szkołą zawodową, w której
oprócz kształcenia ogólnego
istotne znaczenie odgrywa
również kształcenie zawodowe. Stopień opanowania przez

że w tym regionie wszystkie
uczelnie są dla mnie zamknięte.
Dzięki koledze, który nie zdał na
medycynę, zatrudniliśmy się
w szpitalu jego ojca. Z każdym
dniem dojrzewała we mnie
myśl, żeby zdawać na medycynę. Duże wrażenie wywarło na
mnie przebywanie na sali operacyjnej. Czymś niebywałym było
dla mnie, że po kilku godzinach
przebywania na sali operacyjnej
pacjent jest znowu zdrowy. I tak
przystąpiłem do egzaminu na
Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie uzyskałem 4.
wynik. Tu poznałem wspaniałych profesorów i rozpocząłem
karierę lekarza chirurga. To
miasto i region tak mnie oczarowały, że postanowiłem zostać
na zawsze.
Jaka jest pana recepta
na długowieczność?
Umiejętność wywiązywania się z obowiązków i realizowanie stawianych celów. Nie
dieta czy forsowne ćwiczenia,
ale sumienność w pracy zawodowej i w życiu prywatnym – to
jest moja recepta na zdrowie.
Rozmawiał Waldemar
Staszyński

uczniów umiejętności zawodowych ocenia egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
tzw. egzamin zawodowy
Dyrektor podkreślił, że
zadaniem szkoły, obok nauczania, jest wychowanie. Podziękował obecnym władzom
powiatu za ich życzliwą troskę.
Po przemówieniu dyrektora głos zabrał starosta
bielski, który jako wykładowca przykłada wielką wagę do
kształcenia. Życzył wszystkim
uczniom postawy twórczej,
otwartej na wiedzę i wytrwałości w jej zdobywaniu. – Tylko
rzetelna praca może dać efekty
w postaci zdanej matury, zdobyciu ciekawej pracy lub indeksu
na studia wyższe – mówił starosta Snarski.
Księża proboszczowie
Karolak i Mińko życzyli wszystkim sukcesów, zaangażowania
na rzecz edukacji niezbędnego
w wychowaniu młodego pokolenia. Na nowy rok zmagań
udzielili też bożego błogosławieństwa.
Zespół Szkół Nr 4 im.
Ziemi Podlaskiej jest szkołą
posiadającą dobre perspektywy na przyszłość, wynikające
z 70. letniej tradycji szkoły.
Zapewnia bogatą ofertę zajęć
pozalekcyjnych, w tym sportu,
pracy w Zespole Pieśni i Tańca
„Podlaskie Kukułki”.
Foto, tekst Tadeusz
Szereszewski
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bert Tyszkiewicz, poseł Platformy
Obywatelskiej.
Zadowolenia nie kryli
również lokalni samorządowcy
i przedsiębiorcy.
- Droga S19 jest dla nas
trasą kluczową – komentowała
Małgorzata Spychała, dyrektor finansowy IKEA Industry Poland Sp.
z o.o. oddział Orla. - Większość
transportów, które docierają do
naszej firmy, dociera właśnie
transportem drogowym. Dziennie
przyjeżdża do nas 40 samochodów, co rocznie daje 9 tysięcy
transportów. W związku z tym
bardzo się cieszymy, że budowa
tej trasy zostanie przyśpieszona.
- Ta trasa jest przede
wszystkim główną osią łączącą
Bielsk Podlaski, jako ośrodek
subregionalny, z takimi ośrodkami jak Białystok, czy Lublin – dodawał Tomasz Sulima, radny miasta Bielsk Podlaski. - W dalszej
perspektywie może to być część
szlaku Via Carpatia, czyli szlaku
łączącego Morze Bałtyckie z Morzem Egejskim. Na to niestety na
razie szans nie ma. Województwo
Podlaskie moim zdaniem prezentuje się najskromniej w Polsce,
jeśli chodzi o komunikację. Mało
mamy dróg ekspresowych. Myślę,
że wszyscy powinni zdać sobie
sprawę, że nasze województwo
jest bramą na wschód. Otwiera się
tu nowe przejścia międzynarodowe, więc te drogi będą potrzebne.
Mateusz Gutowski

Wieści Podlaskie

Grunt to spokój
Prowadząc działalność
pod gołym niebem rolnicy narażeni są na wiele zagrożeń, dlatego
tak ważne jest umiejętne zabezpieczenie tego, co dla nich cenne.
Od tego bowiem uzależnione
jest powodzenie całorocznej
pracy w gospodarstwie. Grunt to
zapewnić spokój sobie i swojej
rodzinie.
Jesień to intensywny okres
prac polowych związanych z uprawami ozimymi. Przestrzegając
terminów agrotechnicznych, niemal
z zegarkiem w ręku należy obsiać
pola. Aby trud pracy w następstwie
ostrej zimy nie poszedł na marne,
warto ubezpieczyć uprawy w pakiecie zawierającym ujemne skutki
przezimowania. Doświadczenia
ostatnich lat, zwłaszcza roku 2012
wskazują, że warto wykupić solidną
polisę.
Od ciężkiej zimy, przymrozków wiosennych i gradu
W jesiennym sezonie zawierania umów ubezpieczenia, ochroną
mogą być objęte uprawy zbóż ozimych (pszenica ozima, pszenżyto
ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime)
oraz uprawy rzepaku ozimego.
Ubezpieczenia uwzględniają ryzyka
gradu lub w specjalnie przygotowanych pakietach zawierających grad
i ujemne skutki przezimowania (Bonus Z); przymrozki wiosenne (Baza
Z) oraz najszerszy pakiet zawierający
dodatkowo: deszcz nawalny i huragan (Plus Z) - dostępny dla zbóż.
Możliwe jest również ubezpieczenie
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tylko od ryzyka gradu.
- W tym roku zanotowaliśmy ponad 6 tysięcy zgłoszeń szkód.
Spowodowane one były głównie
gradobiciem, które w wielu przypadkach dotknęło już w pełni dojrzałe
rośliny. Wiosną, lokalnie wystąpiły
szkody z tytułu ujemnych skutków
przezimowania i przymrozków
wiosennych – wskazuje Andrzej
Janc - Dyrektor Biura Ubezpieczeń
Rolnych w Concordii Ubezpieczenia.
Wszyscy pamiętamy rok
2012. Concordia zlikwidowała wówczas ok. 18 tys. szkód w uprawach
(z tego aż 14,5 tys. w wyniku skutków złego przezimowania), wypłacając ponad 370 mln złotych odszkodowań. Oznacza to, że co trzeci
ubezpieczony w Concordii rolnik
otrzymał wypłatę odszkodowania.
W 2015 roku, w Concordii
największym zainteresowaniem
cieszyło się ubezpieczenie od gradu
i przymrozków wiosennych. Należy
pamiętać, że znaczna część upraw
zbóż oraz rzepaku była objęta również ochroną od ujemnych skutków
przezimowania – umowy ubezpieczenia w pakiecie zawierającym to
ryzyko były oferowane przez ubezpieczycieli jesienią ubiegłego roku.
Kiedy najlepiej wykupić
ochronę?
W Concordii jesienny sezon
sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa
rozpoczyna się – 18 września i potrwa – nie dłużej niż do 30 listopada. Data końcowa związana jest

z limitem dopłat oraz koniecznością
terminowego rozliczenia dotacji.
Kiedy rolnik otrzyma należne odszkodowanie?
Szkoda z tytułu ujemnych
skutków przezimowania musi wystąpić na powierzchni nie mniejszej
niż 10 proc. powierzchni pola. Dla
przykładu, w rzepaku ozimym obsada roślin żywych po zimie musi
być mniejsza niż 15 szt./m2, pod
warunkiem, że już przed jesiennym
zakończeniem wegetacji rośliny
posiadały przynajmniej 8 liści,
a obsada na 1 m2 była nie mniejsza
niż 30 szt. Dzięki uzyskanemu odszkodowaniu, które wypłacane jest
w sposób ryczałtowy (na poziomie
15%, 20% lub 25% sumy ubezpieczenia) możliwe jest zastąpienie
zniszczonej uprawy inną, z której
zostanie osiągnięty plon.
- Odpowiedzialność za szkody spowodowane przymrozkami
wiosennymi lub gradem w Concordii
rozpoczyna się w przypadku wystąpienia szkód od 8 proc. ubytku
w plonie. Warunkiem jest jednak wykupienia specjalnej klauzuli szczególnej – informuje Andrzej Janc,
Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych
w Concordii Ubezpieczenia. I dodaje - Wyliczając szkodę, pod uwagę
bierzemy nie tylko całą powierzchnią
pola, lecz także jego części. Związane jest to z tym, że szkoda może być
rozłożona nierównomiernie.

Pożegnanie lata w Dziadkowicach

Festyn ph „Pożegnanie lata” 23 sierpnia rozpoczął się turniejem
piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Dziadkowice. Wzięło w nim udział osiem
drużyn. Rywalizacje wygrała drużyna z Kłopot, która która pokonała w finale
drużynę z Jasienówki po rzutach karnych. Trzecie miejsce zajęła drużyna
z Żurobic. Drużyny, które uczestniczyły we wcześniejszym turnieju o puchar
Wójta Gminy Siemiatycze zwracały uwagę na dobrze przygotowane boisko,
co jest wynikiem zaangażowania odpowiedzialnych pracowników UG. Warto
w przyszłości skorzystać z dobrych działań w sąsiedniej gminie.
Po południu na placu przed szkołą wystąpiły zespoły ludowe, jednak
zainteresowanie mieszkańców nie było największe.
(c)
Więcej zdjęć na www.wiescipodlaskie.pl/internetowewiesci

Zwycięska drużyna z Kłopot
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WIEŚCI Z GMIN
Dziadkowice 4 września
rada Gminy podjęła decyzję o likwidacji z dniem30
września Gminnego Ośrodka Kultury. Za likwidacją
GOK głosowali prawie
wszyscy obecni na Sesji
radni. Od głosu wstrzymał
się jedynie radny Karnaszewski
Siemiatycze 10 września
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej obchodził
40-lecie powstania. Z okazji jubileuszu pracownicy
PDPS otrzymali przyznane
przez Prezydenta RP złote,
srebrne i brązowe medale
za długoletnia służbę. Okazjonalny list skierował Prezydent RP Andrzej Duda,
odczytał go wicestarosta
Marek Bobel. Pamiątkowy
grawerton wręczył dyrektorowi Januszowi Bąk
starosta siemiatycki Jan
Zalewski.
Siemiatycze 14 września odbyło się spotkanie
z Ministrem Pracy i Polityki
Społecznej Władysławem
Kosiniak-Kamyszem, który
odwiedził Siemiatycze na
zaproszenie władz powiatu. Po spotkaniu minister
odwiedził Powiatowy Dom
Pomocy Społecznej.
Milejczyce 19 września
podczas 19 Pielgrzymki
czytelników Tygodnika
Katolickiego „Niedziela”
na Jasną Górę tradycyjnie
wręczono medale „Mater
Verbi”. Przyznawane są
one osobom i instytucjom
współpracującym z tygodnikiem i zaangażowanym
w jego kolportaż. Wśród
tegorocznych wyróżnionych
znalazł się ks. Zbigniew
Boleski, proboszcz parafii
w Milejczycach.
Dziadkowice 24 – 25 września wolontariusze Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół przeprowadzili
kwestę na rzecz pomocy
w odbudowie domu rodziny
Czarkowskich z Hornowa,
których dom spłonął w pożarze
Poryjewo . 24 września na
skrzyżowaniu ulic Kleszczelowskiej i Poryjewo
71-letnia kobieta kierująca
fiatem seicento nie zachowała należytej ostrożności
i doprowadziła do zderzenia z prawidłowo jadącym
volkswagenem passatem.
W wyniku zderzenia seicento wpadło do przydrożnego
rowu, a kierująca trafiła do
hajnowskiego szpitala.
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Wzruszajace spotkanie z Michałem Skiepko
W niedzielę, 23 sierpnia
br. Michał Skiepko, jeden z
najlepszych polskich tenorów i
orkiestra kameralna z Grodna
(Białoruś) przyjechali na spotkanie z mieszkańcami gminy
Narewka. Koncert odbył się
przy pięknej słonecznej pogodzie w amfiteatrze nad rzeką
Narewką w godzinach popołudniowych.
Artysta operowy pochodzi z malowniczej wsi Pasieki
koło Siemianówki ,(powiat hajnowski), a dzięki swoim uzdolnieniom operowym wystąpił
w wielu znakomitych operach
i zwiedził niemal pół świata.
Michał Skiepko dał się
poznać z pięknego głosu już
w szkole podstawowej w Siemianówce. Potem były zespół
białoruski w Białymstoku i
Centralny Zespoł Artystyczny
Wojska Polskiego. Od 1971
roku śpiewał w najlepszych

teatrach operowych w kraju
- w warszawskiej Operze Kameralnej, w Teatrze Wielkim w
Warszawie i w Teatrze Wielkim
w Łodzi. W 1987 roku występował w Niemczech. W jego

występuje na białowieskiej
scenie i jest gwiazdą “Białowieskich spotkań z arią”.  
Śpiewał także na letnich masowych imprezach w dużych
wsiach w “swojej” gminie - w

repertuarze są m. in.   “Straszny
dwór” i “Hrabina” Stanisława
Moniuszki, “Traviata” i “Rigoletto” Giuseppe Verdiego,
“Poławiacze pereł” George’a
Bizeta, “Król Roger” Karola
Szymanowskiego i wiele innych
wspaniałych oper.
Michał   Skiepko   chętnie

Siemianówce, Lewkowie Starym i w Narewce.
Niedzielny koncert prowadziła z nabytą wprawą Katarzyna Bielawska, instruktorka
Gminnego Ośrodka Kultury w
Narewce. Serdecznie   powitała  
przybyłych na imprezę mieszkańców gminy Narewka oraz

Spotkanie z poetką
Wierą Radziwoniuk

19 września br. w pięknej świetlicy w Michnówce
odbyła się promocja zbiorku
wierszy pt. “Babie lato” Wiery
Radziwoniuk.   Poetka pisze w
języku białoruskim. Książkę do
druku przygotowała Mirosława
Łuksza (znana poetka i dziennikarka tygodnika „Niwa”), a
wydało ją aktywnie działające
w Eliaszukach i w Michnówce   Stowarzyszenie “Storczyk”
oraz   Gminny Ośrodek Kultury
w Narewce.
W spotkaniu z poetką
uczestniczyli m. in. Mikołaj
Pawilcz - wójt gminy Narewka,    Leon Chlabicz, Paweł
Kalinowski, Iwona Ptaszyńska, Barbara Birycka i Jan
Ciełuszecki - radni gminy
Narewka, sołtysi Michnówki,

Eliaszuk, Lewkowa Nowego
i Podlewkowia. Przyjechali
dziennikarze z oddziałów Polskiego Radia i Telewizji Polskiej
w Białymstoku, dziennikarze  
“Niwy” i “Wieści Podlaskich”.
Podczas spotkania Wiera Radziwoniuk czytała swoje
najlepsze wiersze i opowiadała
o sobie. Wszyscy uczestnicy
zebrania   otrzymali po egzemplarzu książki z autografem
poetki. Do czytania swoich
nowych wierszy poproszono również Konstantego Ciełuszeckiego z Lewkowa Nowego i Aleksandra Radziwoniuka
z Michnówki. I wszyscy chętnie
ich słuchali.
W gminie Narewka
mieszka dziewięć osób, które piszą utwory poetyckie i
chętnie spotykają się ze swoimi czytelnikami w wiejskich
świetlicach. Tadeusz Kuncewicz,   Jan Ciełuszecki   i Wiera
Radziwoniuk mają swoje tomiki
wierszy i prozy. Twórcy liryk
mogą zawsze liczyć na pomoc
Heleny Rejent - dyrektorki GOK
i Elżbiety Kuncewicz - przewodniczącej Stowarzyszenia
„Storczyk”.
Tekst i fot.   Jan
Ciełuszecki

Hajnówki. Gorąco powitała ona
artystów operowych Michała
Skiepko, Marinę i Włodzimierza Gorowoj oraz grodzieńską
orkiestrę kameralną.
Podczas koncertu wybitni śpiewacy operowi występowali solo, w duecie i w
tercecie. Po mistrzowsku wykonali   piękne utwory operowe  
twórców dramatów muzycznych światowej sławy. Wiele
utworów, w tym tańce węgierskie i intermedia zagrała
znakomita grodzieńska orkiestra. Koncert był przyjęty
owacyjnie. Były dodatkowe
wykonania utworów na życzenie słuchaczy, na “bis”. Michał
Skiepko serdecznie podziękował publiczności za przybycie
oraz wójtowi gminy Mikołajowi
Pawilczowi   za zaproszenie do
Narewki.
Tekst i fot.   Jan
Ciełuszecki

Udany plener NAREWKA - 2015
25 września w Narewce (powiat hajnowski) zakończył się wystawą prac XIV
Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski NAREWKA
- 2015. Uczestniczyli w nim
artyści malarze i rzeźbiarze
z Polski, Białorusi, Litwy i
Łotwy. Najwięcej ich było z
Polski m. in. z Białegostoku,
Hajnówki, Jasła, Kłodawy,
Lublina, Łęcznej, Włocławka i
z Zielonej Góry.
Wszyscy   plastycy byli
zauroczeni   naturalnym pięknem tutejszych nadrzecznych   łąk i okolicznych lasów
Puszczy Białowieskiej. Urzekły
ich    wsie pośród pól i łąk i
malownicze okolice m. in.   Narewki,   Mikłaszewa,   Olchówki
i Siemianówki. Zafascynowała
ich   tez naturalna rzeka Narewka z jej licznymi zakrzaczonymi zakolami. Jeden z
malarzy-pejzażystów podczas
wernisażu wystawy powiedział,
że wystarczyło wyjść z   domku w stanicy kajakarskiej (tu
byli zakwaterowani) nad   rze-

kę    Narewkę i już było co
malować.
Podczas   wernisażu   wystawy poplenerowej w Galerii
im. Tamary Sołoniewicz komisarz pleneru Daniel Gromacki  
z Hajnówki mówił, że podczas
pleneru   w Narewce dopisała
pogoda i wena twórcza u artystów. Wszyscy chętnie zabrali
się do   pracy i tak powstało
wiele obrazów, które są artystycznym dokumentem Ziemi
Narewkowskiej. Podziękował  
Mikołajowi Pawilczowi - wójtowi gminy za okazaną   pomoc
w zakwaterowaniu i po części
z wyżywieniem. Następnie
przedstawił poszczególnych
uczestników pleneru i zapoznał
z ich dorobkiem.
Na imprezę przyjechali:
dziennikarze z redakcji „Niwa
(red. Mirosława Łuksza)   i
„Wieści Podlaskich” (red. Jan
Ciełuszecki) oraz z Radia
Racja. Robili wywiady z malarzami i rzeźbiarzami, wykonali
dużo zdjęć.
Tekst i fot.   Jan Ciełuszecki

Zaproszenie na wystawę
portretów ślubnych
Stowarzyszenie Przyjaciół
Ziemi Narewkowskiej, Stowarzyszenie “Storczyk” w Michnówce i  
Gminny Ośrodek Kultury w Narewce
zapraszają na otwarcie wystawy
portretów ślubnych mieszkańców
gminy Narewka, które odbędzie się

9 października br.   w Galerii im.
Tamary Sołoniewicz w Narewce.
Początek o godzinie 17. Podczas
spotkania można będzie dowiedzieć
się o tradycjach weselnych.
Ekspozycja   portretów będzie
czynna do 25 października br. (jc)

ARTYSTA PLASTYK WiKTOR KABAC z HAJNÓWKI z okazji 80
urodzin i 60-lecia pracy twórczej otrzymał życznia i kwiaty od
Mikołaja Pawilcza, wójta gminy Narewka
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Dziękczynienie za plony
Cd. ze str. 1
nika, gdyż to, co wydaje ziemia,
błogosławi Bóg, a uprawia rolnik
służąc człowiekowi bez względu
na jego rasę, narodowość, czy
wyznanie. Zaapelował o nieustanne dziękczynienie Bogu za
szczególne powołanie rolnika,
który wraz z Bogiem staje się
współtwórcą darów ziemi, albowiem on poświęca swoją pracę
i umiejętności, abyśmy mogli
czerpać z plonów ziemi.
Medale Zasługi Diecezji
Drohiczyńskiej, najpiękniejsze wieńce
Ważnym akcentem było
wręczenie diecezjalnych odznaczeń - medalu „Bene merenti”
zasłużonym dla rolnictwa i kościoła w diecezji.
Uhonorowanych zostało
dziewiętnaście osób, w tym trzy
osoby z bielskich parafii. Otrzymali je Jan Falkowski i Teresa
Zieziula z parafii p.w. Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim
i Barbara Kotowicz z parafii
p.w. Matki Bożej z Góry Karmel
w Bielsku Podlaskim. W imieniu
odznaczonych podziękowała Ks.
Biskupowi Teresa Zieziula.
- W życiu społecznym
więzi między rodzinami, w rodzinie osłabiają się. Rodzice coraz
mniej czasu mają na wychowanie
dzieci, choć czasem ze względu
na ogromny postęp techniczny
nie są w stanie im pomóc. W życiu religijnym człowiek nie odczuwa jak kiedyś silnych więzów
z Bogiem, podąża za pieniądzem,
który niewątpliwie jest potrzebny
do życia – mówił ks. kan. Antoni
Sieczkiewicz, Diecezjalny Duszpasterz Rolników.
Zgodnie z tradycją dożynek wybrano najpiękniejsze
wieńce. Nagrody przyznano
parafiom Miłkowice Maćki,
Ostrówek i Topczewo. Z oceny

wyłączone zostały wieńce przygotowane przez cztery bielskie
parafie.
Puchary wyróżnionym
wręczyli: Starosta Sławomir
Jerzy Snarski, Burmistrz Miasta
Jarosław Borowski i Wójt Gminy
Raisa Rajecka. Przedstawiciele
wszystkich parafii prezentujących swoje wieńce otrzymali
też upominki z materiałami
promocyjnymi trzech bielskich
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W 1995 roku na bazie
uczniów Zespołu Szkół im.Adama
Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
powstał Ukraiński Zespół Pieśni
i Tańca „Ranok”. Od 1996 roku
działa on przy BDK ale członkami
są nadal przeważnie uczniowie
i absolwenci ZS im. A. Mickiewicza.
10 sierpnia o godz. 16
w Bielskim Domu Kultury) odbędzie się uroczysty koncert z okazji
dwudziestolecia zespołu
(w)

Zaproszenie
do konsultacji
Wójt Gminy Hajnówka
zaprasza mieszkańców Dubin
do zgłaszania uwag dotyczących
projektu zagospodarowania terenów zielonych położonych bezpośrednio za budynkiem świetlicy
wiejskiej w Dubinach. Propozycje
i uwagi można składać do 31 października w Gminnym Centrum
Kultury Dubinach, ul. Główna 116
lub przesyłając na adres :e-mail:
gck@gmina-hajnowka.pl
Wieniec z Bazyliki
samorządów. Współorganizator
Starosta Sławomir Jerzy Snarski podziękował Ks. Biskupowi
za wybranie bielskiej parafii,
powiatu na doroczne dożynki.
Podkreślił, że rolnik zabiega,
aby plony były najlepsze. Dziś
jego pracę uosabia wieniec dożynkowy.
Ordynariusz na prośbę
starostów dożynkowych poświęcił ziarno pod zasiew, pobłogosławił wypieczony z tegorocznych ziaren chleb
Dzielenie się pobłogosławionym chlebem
Uroczystości przebiegały
w pięknej scenerii wieńców,

MASOWE BIEGANIE
Dnia 19 września 2015
roku w Parku Miejskim w Hajnówce było gwarno i wesoło. Na
płycie Amfiteatru zgromadziło
się 292 zawodników i zawodniczek z Hajnówki i powiatu
hajnowskiego oraz Bielska
Podlaskiego, Białegostoku
i Prużan (Białoruś). 15-osobowa
reprezentacja zza wschodniej
granicy przyjechała w bardzo
silnym składzie, o czym świadczą wyniki w poszczególnych
rocznikach.
Biegi Uliczne u Puchar
Burmistrza Miasta Hajnówka
zostały przeprowadzone w 13
biegach z podziałem na kategorie wiekowe. Najmłodsi mieli
do pokonania 400m., a najstarsi
3.600m. Trasy biegów przebiegały ulicami A. Zina, Parkową
oraz alejkami parku. Najlepsze
szóstki w kat. szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych były nagradzane
medalami, a pierwsza trójka

najpierw przy ratuszu, następnie
na placu parafialnym, gdzie podczas Mszy św. Biskup poświęcił
wieńce.
Po błogosławieństwie
pasterskim nastąpiło wspólne
dzielenie się pobłogosławionym
chlebem. Na scenie wystąpiły
zespoły folklorystyczne: „Fart”
i „Łuna”, a przedstawiciele Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej z obecnym dyrektorem

20-lecie zespołu
„Ranok”

dodatkowo otrzymała nagrody rzeczowe w postaci piłek
siatkowych, nożnych i plecaków. Natomiasta kat. open
kobiet i mężczyzn oraz najlepsze
szkoły w klasyfikacji łącznej
otrzymały pamiątkowe medale
oraz puchary z rąk Naczelnika
Wydziału Sportu i Turystyki Rejonu Kamienieckiego – Siergieja
Szczipanowa oraz Dyrektora
OSiR – Mirosława Awksentiuka.
Organizator tj. Ośrodek
Sportu i Rekreacji składa serdeczne podziękowania nauczycielom wychowania fizycznego
oraz Romanowi Sacharczukowi, Edwardowi Ponieckiemu
i Sergiuszowi Juziuczukowi
za pomoc w organizacji zawodów. Słowa pochwały należą
się również funkcjonariuszom
Komendy Powiatowej Policji
w Hajnówce za wzorową pomoc
w zabezpieczeniu trasy.
Janusz Ludwiczak

szkoły Bolesławem Hryniewickim serwowali gościom grochówkę i bigos przygotowane
specjalnie na tę okazję przez
szkołę. Grochówka smakowała
znakomicie.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich wraz z marszałkiem
Mieczysławem Baszko i Jerzym
Leszczyńskim politycy szczebla
centralnego i lokalnego, radni,
delegacje instytucji i Oprawę muzyczną zapewnił Chór Polskiej
Pieśni Narodowej pod dyrekcją
Elżbiety Bilmin.
Foto i tekst Tadeusz
Szereszewski

Najsilniejszy
w Siemiatyczach

MOSiR Siemiatycze już po
raz szósty organizuje w dniu 11
października br amatorskie zawody
o tytuł „Najsilniejszego w Siemiatyczach”. Rywalizacja odbywać się
będzie w dwóch kategoriach wagowych: lekkiej – do 90 kg i ciężkiej
– powyżej 90 kg oraz w kategorii
początkujący dla uczniów szkół
ponadgimnqazjalnych i osób nie
trenujących regularnie.
Zgłoszenia do zawodów
są przyjmowane w biurze MOSiR
w Siemiatyczach, ul. Nadrzeczna
29, tel 85 656 10 44, e-mail: mosir_
siemiatycze@siemiatycze.eu oraz
bezpośrednio przed zawodami. (w)

Sukcesy hajnowskich lekkoatletów
Cd. ze str. 3
Gimnazjum z DNJB w Hajnówce, Dawid Simoniuk, który
w skoku w dal osiągnął wynik
5.20 m, i zapewnił sobie 6 miejsce w konkursie. Dawid Simoniuk, na co dzień zawodnik KS
Puszcza, dzięki bardzo dobrej
współpracy z władzami Klubu
Sportowego Podlasie może
korzystać z wsparcie merytorycznego ze strony trenera tego
Klubu Roberta Nazarkiewicza.
Na dystansie 2000 metrów Marek Romańczuk uczeń Gimnazjum z DNJB w Hajnówce zajął
9 miejsce z czasem 6:43.77,
a jego kolega klubowy Uczeń
Gimnazjum nr 1 w Hajnówce,
Kacper Tomaszuk 10 miejsce
z wynikiem 6:55,03. Wszyscy
nasi zawodnicy zajęli miejsca
punktowane, co spowodowało, że nasz klub znalazł się
na bardzo dobrym 16 miejscu spośród rywalizujących ze
sobą 23 klubów z dorobkiem
5 punktów. Nasi lekkoatleci

w bieżącym roku zdobyli już 18
punktów, które przyznawane
są zawodnikom startującym
w Mistrzostwach Polski Juniorów młodszych, juniorów,
młodzieżowców i seniorów
oraz w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików. Na
zawodach tych rozegrano również bieg na 1000 m juniorów
poza konkursem w którym
wystartował zawodnik naszego
Klubu, obecnie uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Białymstoku Łukasz Predko
i uzyskał bardzo dobry czas
2:41.68 min i zajął 5 miejsce.
Łukasz poprawił tym samym
swój dotychczasowy rekord
życiowy. Komunikat z zawodów
znajduje się na stronie:
http://www.kspodlasie.
pl/statystyki/miedzywojewodzkie-mistrzostwa-mlodzikow-wojewodztw-lubelskiego-i-podlaskiego/

WIEŚCI Z GMIN
Bielsk Podlaski 25 września z młodzieżą spotkał
się poeta i nauczyciel
akademicki prof. Jan Czykwin. Spotkanie odbyło
się w ramach jubileuszowego 25 spotkania z cyklu
Twarze znane i nieznane”
organizowanego przez
Bielsk Dom Kultury. Burmistrz Jarosłąw Borowski
wręczył poecie, który na
spotkanie przybył z zoną
prof. Haliną Twaranowicz,
nagrodę za osiągnięcia
w dziedzinie „twórczości
artystycznej, upowszechnianie i ochronę kultury”..
Wyszki – 25 września
w Zespole Szkół odbył
się konkurs pn. „Znam
zasady bezpiecznej pracy
w gospodarstwie rolnym”
zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji
i Oddział KRUS w Bielsku Podlaskim. Głównym celem konkursu było
ukształtowanie nawyków
mądrego i bezpiecznego
spędzania czasu na wsi,
zarówno podczas prac
polowych jak i czasu wolnego.
A n d r y j a n k i . Rodzina
Jolanty i Wiesława Piotrowskich po tragicznym
pożarze powoli dochodzi
do siebie, jednak zbliża
się zima co powoduje , że
coraz pilniejsza staje się
zabezpieczenie ich potrzeb
materialnych i mieszkaniowych. Pieniężna pomoc poszkodowanym
można wpłacać na konto
84 8063 0001 0050 0500
4936 0020. w Sprawie
pomocy rzeczowej najlepiej skontaktować się
z poszkodowanymi.
Milejczyce. Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał
apelacje Grażyny J., Mariusza Sz. I Mieczysława
Sz. za bezzasadne. Sprawa
dotyczyła nieprawidłowości przy realizacji rozbudowy świetlic w Milejczycach i Pokaniewie w latach
2011 – 2012

Roman Sacharczuk
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