Rok XXI, Nr 13 (384) 1-15.07.2019 r.
Pod patronatem „Wieści Podlaskich”

W samo południe

XIII Jarmark Żubra
Burmistrz Miasta Hajnówka oraz Hajnowski Dom Kultury serdecznie
zapraszają wszystkich sympatyków kultury i sztuki ludowej, a szczególnie
amatorów kuchni regionalnej na XIII Jarmark Żubra – główne hajnowskie
wydarzenie promujące bogactwo kultury Regionu Puszczy Białowieskiej.
14.07.2019r., godz. 13.00, Park Miejski w Hajnówce
W programie:
- sztuka ludowa i pokazy dawnego rzemiosła
- rzemiosło artystyczne
- kuchnia regionalna z Hajnowskim Marcinkiem (pokazy wytwarzania wyrobu)
- konkursy kulinarne m.in. konkurs na Najlepsze Danie Puszczańskimi Ziołami Pachnące
- degustacje potraw regionalnych
- atrakcje dla dzieci z Żubrem Pompikiem
- występy zespołów folklorystycznych
- koncert zespołów „TUHAJ BEJ” i „CZEREMSZYNA”

Nowa siedziba biblioteki

25 czerwca redakcja nasza uczestniczyła w uroczystości

otwarcia nowej siedziby Biblioteki
Gminnej w gminie Nurzec- Stacja.

Siedziba biblioteki jest lokalizacyjnie związana z nazwą gminy,
bowiem została umiejscowiona
w budynku dawnej stacji kolejowej
Nurzec – Stacja. Budynek powstał
w 1906 roku, w związku z intensywnym rozwojem carskich kolei,
tu konkretnie linii Bołogoje – Połock
– Siedlce. Jego architektura jest podobna do wielu innych tego typu
obiektów w naszym województwie,
z siedzibą dworca PKP w Białymstoku włącznie. Niewątpliwie jest to
zabytek. Jego solidna konstrukcja
pozwoliła na wieloletnie użytkowanie w zasadzie bez remontów. Ale
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Pachnący ziołami jubileusz

Otwarcie centralnej sterylizatorni
Ta inwestycja jest na co dzień
niewidoczna chociaż kosztowała 5
663 473,71 złotych, ale niezwykle
ważna. Wielu pacjentów nie ma nawet pojęcia o jej istnieniu. Bez niej
trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek operacje czy nawet najprostsze zabiegi. To także inwestycja
z brodą. Projekt powstał jedenaście
lat temu ale zrealizowany został
dopiero teraz. Wcześniej w tym
budynku mieściła się pralnia. 28
czerwca uroczyście oddano do
użytku centralną sterylizatornię.
Cd. str. 3

Czytaj str. 4

BASowiszcza po raz ostatni
W 1981 roku powstało Białoruskie Zrzeszenie Studentów.
Organizacja postawiła sobie za
cel propagowanie języka i kultury
białoruskiej wśród młodzieży. Służyć temu miały m.in. rajdy, obchody
Dnia Wolności Białorusi,ale przede

wszystkim taką rolę spełniał - organizowany od 1990 r. - Festiwal
Muzyki Młodej Białorusi BASowiszcza. Nazwa festiwalu pochodzi od
białoruskiego akronimu nazwy organizatorów.

Załuki

Kupalinka, Kupalinka, ciomnaja noczka
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- Jeju, ile dziewczyn w wiankach na tegorocznej Kupalnoczce!
– usłyszałam od znajomej białostoczanki, z dumą prezentującej piękne kwiaty we włosach. Rzeczywiście,
na dużym placu szkolnym przed

sceną w Załukach co rusz można
je było spotkać. Zresztą prawie
wszystkie śpiewające artystki (i te
młodsze, i starsze) wystąpiły w tym
roku w wiankach. A co się działo
nad rzeką Supraśl, kiedy splecione

kwiaty wirowały w powietrzu i wpadały do wody…
Najczęściej śpiewana piosenka popołudniem i wieczorem
22 czerwca w Załukach? To oczyCd. str. 3
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od momentu, gdy PKP zrezygnowały z połączeń osobowych, rozpoczęła się powolna dewastacja obiektu.
Mieszkańcy ubolewali, okazało się
bowiem, że dla wielu z nich stacja
i niszczejący dworzec mają charakter sentymentalny. Stąd odjeżdżano
do lepszej pracy, młodzież do szkół,
a później na studia, a niektórzy na
zawsze. Tu przybywali wojskowi ze
specjalistycznej jednostki, którzy
od 1954 roku do marca 1999 roku
byli znaczącym elementem społeczno-gospodarczym miasteczka.
O wszystkich, tych klimatach wspomniał wójt Piotr Jaszczuk podczas
uroczystości otwarcia zrewaloryzowanej siedziby dawnego nurzeckiego dworca, dziś nowej siedziby
Biblioteki Gminnej.
Inwestycja miała kilka uwarunkowań – jest obiektem zabyt-

Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa, a 25 %
środków dołożyła gmina). Przebudowy historycznego obiektu podjęła się firma “Konsorcjum M.J.S.”
z Białegostoku pod kierownictwem

kowym, zmieniono zakres użytkowania, dokonywano niemałych
zabiegów pozyskania potrzebnych
środków finansowych ( konkretnie
1.078.276 złotych, z Ministerstwa

Małgorzaty Lider-Andruszkiewicz,
a nadzór nad budową sprawowali – z ramienia gminy Roman Żero,
a kierownictwa budowy Andrzej
Dzienisiuk. Petersburską murar-

kę z czerwonej cegły pokryto jasnym,szlachetnym tynkiem, co znacząco rozświetliło sylwetę gmachu,
nadając mu styl prawie renesansowej, włoskiej willi. Na tle starych
drzew jest teraz najpiękniejszym
obiektem Nurca-Stacji.
Zgodnie z aktualnymi koncepcjami rozwoju kultury w Polsce,
bibliotekom gminnym przypisano
rolę placówek wiodących. Oprócz
wypożyczalni księgozbioru, czytelni,w bibliotece powinna funkcjonować mała kawiarenka (życie
towarzyskie i dyskusyjne), sala
komputerowa, czytelnia gazet
i czasopism. Taki model już funkcjonował w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji w niepełnym kształcie z powodu
braku pomieszczeń. „Teraz rozwiniemy skrzydła” zapewniła prowadząca imprezę, dyrektor GOUK, pani
Irena Janoszuk.
Rzeczywiście, w nowym

Innowacyjne rolniczki
Według badań statystycznych
Unii Europejskiej prawie co druga
osoba pracująca w rolnictwie europejskim, to kobieta. Energia i inicjatywy kobiet, szczególnie w rolnictwie, są widocznym zjawiskiem
również u nas, w Polsce. W tysiącach wsi rolę sołtysów objęły panie,
w nowym kształcie powstają Koła
Gospodyń Wiejskich. Pokazanie roli
kobiet z obszarów wiejskich zaangażowanych w rolnictwo, legło
u podstaw konkursu “Rolniczki mo-

niczkom, w imieniu zarządu województwa gratulowała pani Wiesława Burnos, która również prowadzi
gospodarstwo rolne o profilu ekologicznym. Rolniczki, które zajęły trzy
pierwsze miejsca, będą reprezentować nasze województwo na szczeblu krajowym, a być może i unijnym.
Zwyciężczynią II edycji jest
pani Barbara Kozłowska, prowadząca 15 hektarowe gospodarstwo
w Wąsoszu. Duża część ziemi jest
obsiewana żytem dańkowskim zło-

torem innowacji w Polsce”, stworzonego w Radzie Kobiet i Rodzin
z Obszarów Wiejskich przy Krajowej
Radzie Izb Rolniczych w 2017 roku.
25 czerwca br. w Podlaskim
Urzędzie Marszałkowskim spotkały
się laureatki II edycji wspomnianego konkursu ( finału ) na szczeblu
wojewódzkim. Wyróżnionym rol-

tym. Po omłóceniu zboża, z pozyskanej słomy Kozłowscy produkują
ekologiczne poszycia dachowe do
sprzedaży w Polsce i na eksport.
Laureatką drugiego miejsca
jest Anna Wyszyńska-Trzeszczkowska, prowadząca nieduże gospodarstwo hodowli koni i kóz rasowych
w Grabówce, gmina Supraśl, powiat
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obiekcie pomieszczeń nie brakuje
dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych
czytelników czy amatorów Internetu. Po poświęceniu obiektu i sal
przez miejscowych proboszczów,

dzięki którym stacja i dworzec zaistniały w nowej roli. Chociaż stacja
też tu ożywa, bowiem za biblioteką
powstają nowe perony i torowiska,
a przyszli pasażerowie mają tu

katolickiego i prawosławnego mogliśmy naocznie zobaczyć wnętrza
i warunki pracy Biblioteki Gminnej
w Nurcu – Stacji. Należy pogratulować wysiłkom wójta,budowlańców

malutką poczekalnię i mogą skorzystać z czytelni.
( Wiesław Pietuch )
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

BASowiszcza po raz ostatni
białostocki. Opracowała po latach
wzorzec konia terapeuty do pracy
na rzecz dzieci niepełnosprawnych
w zakresie hipoterapii i rekreacyjnej
jazdy konnej.
Trzecie miejsce zajęła Marta Uszyńska z Grzymał w gminie
Zambrów, prowadząca hodowlane
gospodarstwo bydła mlecznego.
Stosuje zimny odchów cieląt, budki dla cieląt buduje z materiałów
pozyskiwanych w gospodarstwie,
samodzielnie inseminuje stado,
wprowadziła nowoczesne technologie udoju i zadawania paszy.
Pozostałe laureatki to Elżbieta Szumska z Grajewa, Halina
Pietruczuk z Kuraszewa w gminie
Czyże, powiat hajnowski, Zenaida
Iwaniuk z Jagodnik w gminie Dubicze Cerkiewne, powiat hajnowski,
Maria Guzel ze Szpakowa w gminie Jaświły,powiat moniecki,Marzena Prostko z Pomian w gminie
Bargłów Kościelny w powiecie
augustowskim, Monika Niemyjska
z Pruszanek Baranków w gminie
Brańsk, powiat bielski, Agnieszka
Anna Łuczaj z Werpechów Starych
w gminie Wyszki,powiat bielski
i Maria Kułakowska z Klimkówki
w gminie Kuźnica, powiat sokólski.
Wszystkim paniom serdecznie gratulujemy, a inne aktywne rolniczki
zachęcamy do udziału w przyszłorocznym konkursie.
(Wiesław Pietuch)
fot. Wrota Podlasia
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Przez 30 lat impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkających w Polsce Białorusinów.
Najlepiej świadczyły o tym tłumy
gromadzące się w lipcu na polanie
Boryk k/Gródka. Posłuchać grających współczesną muzykę kapel
polskich i białoruskich przyjeżdżali
młodzi z całej Polski i oczywiście
zza wschodniej granicy. I trudno się
temu dziwić, bowiem było to bodajże jedyne miejsce na świecie, gdzie

swobodnie i bez żadnych ograniczeń była prezentowana niezależna, współczesna muzyka białoruska,
tworzona przez młodych ludzi po
obu stronach granicy.
Z czasem BASowiszcza stając się jednym z najważniejszych
wydarzeń muzycznych północno-

-wschodniej Polski nie ograniczały
się tylko do muzyki. To były również:
film, sztuka i literatura czy fotografia. Imprezie towarzyszyły warsztaty. i co istotne, występujące na
nim zespoły tworzyły w języku białoruskim , który UNESCO uznało za
język zagrożony wymarciem.
Trudności finansowe, jak piszą
w swoim oświadczeniu organizatorzy, skłoniły ich do podjęcia decyzji
o zawieszeniu organizacji Festiwalu w przyszłości. A więc miłośnicy
szeroko rozumianej muzyki rocko-

wej, przybywajcie 19 - 20 lipca do
Gródka, na 30 jubileuszowe BASowiszcza, bo - jeśli organizatorzy dotrzymają słowa - będzie to ostatnia
okazja na posłuchanie niezależnej
muzyki młodej Białorusi.
(sok)
foto archiwum
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Dubicze Cerkiewne

GMINA WYSZKI
Termomodernizacja szkoły

Duże powody do zadowolenia
mają władze samorządowe Wyszek.
Gmina przygotowała dobry projekt
i uzyskała najwyższą ilość punktów,
co się przełożyło na kwotę dofinansowania. Kosztorys termomodernizacji budynku szkoły to kwota 1 484 729,64 zł, ale aż 1 235
660,15 zł stanowić będzie dotacja
unijna. W ramach projektu zostanie
wykonana styropianowa elewacja,

wymieniona stolarka okienna, zmodernizowana kotłownia, wymienione grzejniki oraz oświetlenie na
energooszczędne. Na dachu szkoły
pojawią się panele fotowoltaniczne.
Władze liczą na duże oszczędności
eksploatacyjne po zakończeniu prac,
co dla nie najbogatszej gminy jest
niezwykle ważne. Zakończenie prac
przewiduje się na sierpień przyszłego roku.
(ws)

Otwarcie centralnej sterylizatorni
W jego ramach przewidziano także
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I była to jedyna okazja do jej obej- zakup nowoczesnego wyposażenia
rzenia przez osoby z zewnątrz. Na
na potrzeby Oddziału Urazowo-Orco dzień nie mają do niej dostępu
topedycznego i Poradni urazowonawet nie zatrudnieni tu pracow- -ortopedycznej oraz Oddziału Chinicy szpitala.
rurgicznego z Pododdziałem Chi-

Starosta bielski Sławomir
Snarski podkreślając wysokie miejsce bielskiego szpitala w branżowych rankingach podkreślił, że jest
to efekt ciężkiej i owocnej pracy
dyrekcji i pracowników I serdeczni
im za to podziękował.
Oddana w piątek inwestycja to część większego projektu
o łącznej wartości 5 663 473,71 zł.

rurgii Naczyniowej i Poradni chirurgicznej. Projekt został dofinansowany kwotą 3 817 979,02 zł z funduszy unijnych. 1 845 94,69 zł stanowiły środki własne. Inwestycje
dofinansowały dwa samorządy:
miasto Brańsk kwotą 10 000 zł,
a gmina Wyszki kwotą 20 000 zł.
(wss)

Skup ziół w sezonie
Latem na ugorach, łąkach
i pastwiskach w dolinach Narwi,
Narewki i Bobrówki można zbierać
najlepsze jakościowo zioła lecznicze. Zbierają je przeważnie kobiety
w średnim i starszym wieku. One
kontaktują się z osobą prowadzącą
punkt skupu I dowiadują się, na jakie zioła jest największe zapotrzebowanie, kiedy powinno się je zbierać i jak suszyć (m. in. nie wolno na
słońcu). Warto przy tym pamiętać,
że nie wolno wyrywać wszystkich
ziół w jednym miejscu, trzeba część
zostawić, aby mogły tu rosnąć i odrastać w następnych latach.
14 czerwca br. odwiedziliśmy punkt skupu ziół hajnowskiej
Spółki z o. o. „Runo” w Prętach koło
Wieści Podlaskie

Siemianówki w gminie Narewka.
Już dziewiąty rok prowadzi go Wiera Łukaszuk. Za kilogram wy suszonych kwiatów m. in. mniszka można
zarobić 10 złotych, kasztanowca 20 zł, podbiału - 30 zł, głogu (kwiat
z liściem) - 12 zł oraz koniczyny
czerwonej i jasnoty - po 20 zł.
Opłaca się zbierać liście m.
in. miodunki, podbiału, babki szerokolistnej czy borówki brusznicy.
Są one w cenie od 12 - 14 złotych
za kilogram, ziele marzanki wonnej
(25 złotych za kilogram), przywrotnika (16 zł/kg), srebrnika (12 zł/kg),
jasnoty (7 zł/kg), podagrycznika
(6 zł /kg) i tasznika (5 zł/kg). Dobra
cena jest za korzenie łopianu i żyCd. str. 7

Rywalizowali strażacy

Śpiewający sekretarz

Tadeusz Wielanowski to znany
i ceniony podlaski samorządowiec.

Od 23 lat pełni funkcje sekretarza
gminy, a od 2000 r. jest jednocześnie zastępcą Wójta Gminy Wyszki.
Przez dwie pierwsze kadencję był
także radnym powiatowym. Odskocznię od samorządowych problemów stanowi dla niego śpiewanie w bielskim Chórze Polskiej
Pieśni Narodowej. Związał się z nim
osiem lat temu. Jego muzyczne
zaangażowanie zostało docenione przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra
Glińskiego. W trakcie ostatnich Dni
Bielska Wojewoda Podlaski Bohdan
Paszkowski wręczył mu przyznany
przez wicepremiera dyplom uznania za szczególne zasługi na rzecz
amatorskiego ruchu muzycznego.
Gratulujemy.
(sok)

2 czerwca nad Zalewem Bachmaty odbyły się gminne zawody
sportowo-pożarnicze. Tradycyjnie rywalizowano w dwóch konkurencjach:
- sztafeta 7 x 50 z przeszkodami
- ćwiczenie bojowe.
Rywalizowało 5 Ochotniczych
Straży Pożarnych. Najlepiej wypadli
ochotnicy z Dubicz Cerkiewnych. Kolejne miejsca zajęły:
II – OSP Werstok
III – OSP Tofiłowce
IV – OSP Koryciski
V – OSP Stary Kornin.
(sok)
Bielsk Podlaski

Zabytki online

Muzeum Podlaskie systematycznie digitalizuje swoje zbiory. Od niedawna w cyfrowym katalogu zabytków można znaleźć także dokumenty i fotografie
Bielska Podlaskiego i jego mieszkańców
zgromadzone w bielskiej filii muzeum
podlaskiego. Wystarczy wejść na stronę:
http://31.135.201.98/zbiorym/index.php

Kupalinka, Kupalinka, ciomnaja noczka
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wiście „Kupalinka”. „Kupalinka, Kupalinka, ciomnaja noczka…” – śpiewały zespoły podczas przemarszu
na pięknie ukwieconą scenę, na
której to miały miejsce przygotowane muzyczne atrakcje. Oficjalnie imprezę otworzyli: Wójt Gminy

ło się Koło Gospodyń Wiejskich
w Gródku, które kusiło gustownymi
wiankami z trzmieliny i bluszczu
ozdobionymi ogrodowymi i polnymi
kwiatami zerwanymi tuż przed imprezą. Amatorów i amatorek było
tak dużo, że dziewczyny na bieżąco
dorabiały świętojańskie ozdoby na

Gródek Wiesław Kulesza, Dyrektor włosy. Szkolny plac w Załukach raz
GCK w Gródku Magdalena Łotysz w roku zamienia się w kolorowe
(która profesjonalnie poprowadziła festynowe kupalnoczkowe miejsce.
Kupalnoczkę) oraz Prezes Stowa- Scena, widownia, mnóstwo różnych
rzyszenia Załuki nad Supraślą Irena
kramów, dmuchańce dla dzieci i jak
Koronkiewicz.
na ten wyjątkowy wieczór przystało
Jak co roku na scenie zapre- – dwa ogniska.
zentowały się zespoły działające
„Kupalinka” kilkakrotnie wyprzy GCK w Gródku (Razśpiawany brzmiała ze sceny. Towarzyszyła
Haradok, Chutar, Jesienny liść, Kalina oraz solista Piotr Sokołowski,
Vena Mini, Śpiawaj Dusza) oraz
Kazka ze Szkoły Podstawowej
w Gródku. Gościnnie wystąpili:
barwny Ćwiecień z Wołkowyska,
Malwianki z Wasilkowa oraz Czerwone Szpilki z Michałowa. Gwiazdą
wieczoru tym razem był zespół GAJ
pięknie na żywo na klasycznych instrumentach.
Wśród kupalnoczkowych nowości pojawił się m.in. konkurs na
najsmaczniejsze ciasto, do którego zostało zgłoszonych 10 bardzo
różnorodnych – oryginalnych, jak
i tradycyjnych, wypieków. Jury po również malowniczemu orszakowi
długich naradach przyznało nagro- na rzekę Supraśl. – Tyle ludziej!
dy: I miejsce – Katarzyna Radel, II Kab tolki most wytrymał! – skomiejsce – Justyna Radel, III miej- mentował wyjątkową frekwencję
sce –Danuta Drobot i wyróżnienia: jeden z mieszkańców Załuk. ImpreAnna Sadowska, Olga Kochanowicz, za przyciąga nie tylko mieszkańAnna Koronkiewicz. Po raz pierwszy ców gminy i ich gości, ale również
z wiankowym stoiskiem wystawi- białostoczan. Miejsca na moście

są zajmowane jeszcze przed dotarciem orszaku, każdy bowiem
chce mieć strategiczną miejscówkę podczas corocznego kulminacyjnego i bardzo emocjonalnego
punktu całej imprezy– wrzucania
wianków do wody (ulubione plany
licznych fotografów). A, jak wspominałam, w tym roku było ich wyjątkowo dużo. Cudowna pogoda,
ciepła woda sprzyjały wskakiwaniu
śmiałków do Supraśli na wiankowe
łowy. Rekordzista miał ich około
dwudziestu. Dawny zwyczaj mówił
o rychłym wyjściu za mąż panien,
których wianki zostały wyłowione.
Teraz traktowane to jest bardziej
jak zabawa, a wianki wrzucane są
przez małe dziewczynki, nastolatki,
studentki, mężatki, emerytki.
Kupalnoczkę tradycyjnie zakończyła zabawa ludowa z zespołem Dobryje Grajki, którego muzyka
porwała do tańca tłumy obecnych.
Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury w Gródku, Stowarzyszenie „Załuki nad Supraślą” oraz
zespół „Kalina”.
Patronat medialny: Radio Or-

thodoxia, knyszynska.eu, oraz Wiadomości Gródeckie – Haradockija
Nawiny. Zadanie jest współfinansowane przez Powiat Białostocki.
Dorota Sulżyk „Wiadomości
Gródeckie – Haradockija Nawiny”
7/2019
Fot. Dorota Sulżyk/GCK w Gródku
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Pachnący ziołami jubileusz
„X Nadbużańskie Ziołowe
Spotkania wśród szeptów, czarów
i magii”, odbyły się - 23 czerwca
br - tradycyjnie w Ziołowym Zakątku
w Korycinach. Podczas imprezy na
scenie wystąpiły zespoły: Narodowy
Folklorystyczny zespół Narodna Krynyca, Złote Kłosy, Krzymoszowianki,
Chór pieśni i tańca Wasiloczki, INDEFINITE, dzieci i młodzież ze Szkoły Muzycznej im. Wojciecha Kilara
z Siemiatycz, iluzjonista Mateusz
oraz gwiazda wieczoru zespół Hoyraky. Zorganizowane zostały konkursy, w których na zwycięzców czekały

atrakcyjne nagrody. Bardzo dużym
zainteresowaniem cieszyła się już IX
edycja konkursu kulinarnego. Uczestnicy imprezy mogli skorzystać m.in.
z licznych warsztatów, prelekcji, zajęć typu joga, czy też słowiańskiej
gimnastyki dla kobiet, usług wróżek
i wróżbitów. Po zachodzie słońca
grupa FREAKUS wystąpiła z pokazem tańca z ogniem pt. „Palinocka”.
X Nadbużańskie Ziołowe Spotkania
zakończyła dyskoteka.
Tradycją już jest prezentowanie w trakcie imprezy najlepszych
zbieraczy ziół. Oto oni oraz zwycięz-

cy pozostałych konkursów:
Zasłużeni zbieracze ziół:
- I miejsce Janina Radziszewska.
- II miejsce Sylwester Plichta
- III miejsce Krzysztof Danilczuk
Konkurs Szybkości zbierania ziół:
- I miejsce Alina Skłucka
- II miejsce Zuzanna Szerer
- III miejsce Marcin Lenard
Konkurs przebranie za zielarkę/
zielarza:
-I miejsce Weronika Pyszko-6 lat
-II miejsce Maja Pikulińska -4 lata
W konkursie kulinarnym
w czterech kategoriach:

Przystawka/przekąska:
- I miejsce za potrawę „Polędwica
dojrzewająca”-Zofia Zarzecka
- II miejsce za potrawę „Fałszywy
królik pieczeń z dziczyzny”-KGW
Olendy
- III miejsce za potrawę „ Słonina
solona tradycyjna”-Ewa Kalicka
Danie wegetariańskie:
-I miejsce za potrawę „Krokiety
z cieciorki i leśnych grzybów podane z zacierkami i duszonymi warzywami”-KGW Korniczanki
-II miejsce za potrawę „Pasztet Jarski-Zdzisława Zarzecka
-III miejsce za potrawę -Pierogi Niemojskie- KGW Niemojki

Deser:
- I miejsce za potrawę „Miodownik
z nutą wiesiołka”-KGW Olendy
- II miejsce za potrawę „Mufinki leśny mech”- KGW Niemojki
- III miejsce za potrawę „ Korowajczyki weselne ciasto drożdżowe”
-Helena Datczuk
Napój bezalkoholowy na ciepło/
zimno:
- I miejsce za napój „Koktajl truskawkowo-różany na zsiadłym
mleku”-KGW Olendy
- II miejsce za napój-„Kwas chlebowy” -Krystyna Bereszczuk
- III miejsce za napój-„Kompot z rajskich jabłuszek”-Helena Datczuk
Magdalena Bogaj

Studio Piosenki HDK zdobyło GRAND PRIX
Międzynarodowego Festiwalu Piosenki
„NA JĘZYKACH” w Toruniu
W dniach 21-24 czerwca
w Toruniu odbył się prestiżowy Międzynarodowy Festiwal Piosenki „NA
JĘZYKACH” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu.

słuchało ok. 50 wykonawców i przyznało 11 nagród ( bez podziału na
kategorie ), w tym główne nagrody
trafiły do rąk naszych dziewcząt:
GRAND PRIX Burmistrza Mia-

Studio Piosenki reprezentował
zespół Małe HDK ( Ola Romaniuk,
Wanda Ginszt, Iza Karczewska,Dorota Sztyler, Maria Sawicka i Kasia
Drużba ) oraz solistki : Maria Sawicka, Iza Karczewska i Wanda Ginszt.
Dziewczęta pracują pod kierunkiem Marty Gredel- Iwaniuk.
Jury w składzie: Małgorzata
Chojnowska-Wiśniewska, Julia Kubica oraz Grzegorz Wiśniewski prze-

sta Torunia - zespół MAŁE HDK
GRAND PRIX Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego Maria Sawicka
Wyróżnienie oraz Nagroda
Dyrektora MDK w Toruniu - Izabela
Karczewska
Gratulujemy serdecznie ! Dziękujemy p. Edycie Karczewskiej za
opiekę podczas wyjazdu.
(marcia)

Michałowo

Burmistrz bez absolutorium
Wybrany w ostatnich wyborach – po jednokadencyjnej przerwie – burmistrz Michałowa Marek Nazarko nie otrzymał absolutorium. Radni nie udzielili
mu także wotum zaufania. Trudno ocenić czy jest to wyraz negatywnej oceny
aktualnego czy poprzedniego burmistrza, bo radni oceniali wykonanie budżetu
za 2018 r., a to głównie okres pracy burmistrza Włodzimierza Konończuka,
któremu wyborcy nie przedłużyli kadencji.
Warto dodać, że w ubiegłym roku nie wykonano zaplanowanych inwestycji
o wartości ok. 5 mln zł, w tym nie zbudowano samorządowego przedszkola. (w)
Glinnik

50-lecie OSP

Mszą rozpoczęli strażacy ochotnicy z Glinnika jubileusz 50-lecia
powstania OSP. Podczas imprezy zasłużonym strażakom wręczono medale i odznaczenia oraz listy gratulacyjne. Na zakończenie ze strażackim
repertuarem wystąpił zespół ludowy „Mianka”.
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Już po raz kolejny przybyli do Bielska Podlaskiego - szkoły i miasta swojej młodości

Złoty Jubileusz Matury
50 lat po maturze – i co da- postępu i ogólnoludzkich ideałów”.
kowych zdjęć – najpierw wspólnego spotkań, spełnionych planów i marzeń
lej? Pod takim hasłem miało miej- Dla nas najważniejszym wy- wszystkich uczestników uroczystości i choć – jak wyznał – że nie ma jeszcze
sce spotkanie Absolwentów „Ma- darzeniem 1969 r., była matura! Uzy- po 50 latach, a później klasowych.
50 lat, to życzyłby sobie podobnych
tura 1969” klas XIa, XIb, XIc i XId skało ją 126 uczniów Liceum OgólnoNastępnie doszło do niezwykle w spotkań w swoim macierzystym II
z I Liceum Ogólnokształcącego im
kształcącego im. Tadeusza Kościuszki interesującego spotkania ze zna- LO.
T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim. w Bielsku Podlaskim. Dziś wspominaj- nym filmowcem bielskim Markiem
Wreszcie nadszedł czas na
Jubileuszowe spotkanie ponad 30
my i cieszmy się naszym spotkaniem Włodzimirowem, który opowiedział
poczęstunek, oczywiście z łososiem
Jubilatów klas maturalnych od- po 50 latach – zakończyła Jagoda.
o zamyśle i realizacji najgłośniejszego z firmy „Suempol”, którą przed 30 laty
było się w murach macierzysteWarto przypomnieć, że w listo- swego projektu – filmu, nakręconego
powołała - wraz z mężem Edwardem
go I Liceum w Bielsku Podlaskim
padzie 1968 r. miało miejsce wmuro- w Bielsku Podlaskim i na terenie po- Siecińskim – Urszula Wanagos
w dniach 24 i 25 maja 2019 r. z wanie tablicy poświęconej kpt. Wła- wiatu bielskiego. W założeniu to mia- z XIa.
udziałem m. in. Pani Profesor Ce- dysławowi Wysockiemu. Szkołę ła być swoista kontynuacja słynnego
Urszula Siecińska poinformowacylii Nowosielskiej, która w 1965 wówczas zaszczycił swoją obecnością „Znachora” (którego akcja w znacznej ła przy okazji zgromadzonych: - Oddaroku, po studiach w Lublinie podję- generał Aleksander Jankowski, pilo- części była umiejscowiona w tymże liśmy hołd tym, którym zawdzięczamy
ła pracę w Bielsku Podlaskim, jako towany przez uczniów naszej szkoły Bielsku Podlaskim i okolicach). Pier- to, kim jesteśmy - naszym Nauczycienauczyciel matematyki i objęła
wychowawstwo w klasie VIII c.
Spotkanie w murach Szkoły
Spotykają się nie tylko podczas
tradycyjnych Zjazdów Absolwentów,
Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum bielskiego, ale także
wielokrotnie okazjonalnie, tym razem
z racji Złotego Jubileuszu ukończenia
szkoły. Mimo półwiecza, czas jakby się
zatrzymał, bo w ich pamięci pozostał
obraz miasta z końca lat sześćdziesiątych.
Przybyłych na uroczystość powitał Leon Wawreniuk z XIc, dziennikarz z 43-letnim stażem i redaktor
naczelny Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych „AGRO”. Wdzięczność na
okoliczność spotkania wyraziła Marzena Pogorzelska Ciołek, dyrektor
I Liceum Ogólnokształcącego im. T.
Kościuszki w Bielsku Podlaskim, dumna z powrotów Absolwentów do szkoły,
rodzinnych stron i gniazd.
na motorach od granic powiatu, ma- wotnie miał być on zatytułowany lom, Wychowawcom, których zachoWspomnienia z roku 1969, te turzysta z 1939 roku, Sybirak, kra- „Znachor 2”, a ostatecznie ukazał się wujemy w naszej także modlitewnej
które wtedy „rewolucjonizowały” świat somówca. Wtedy na szkole widniało jako „Wnyki”
pamięci. Wdzięczni Bogu i Szkole,
odczytała jak zawsze energiczna Ja- programowe hasło V Zjazdu PZPR.
- Już samo nagrywanie zdjęć do jako delegacja mieliśmy okazję 19
goda Czurak- Hajduczek z XIa. WieWaldemar Smaszcz z XIa, filmu „Znachor” w 1982 r. było dla wie- maja, w 73. rocznicę śmierci ks. dra
le miejsca poświeciła kulturze, nauce, skończył polonistykę na Uniwersyte- lu mieszkańców Bielska Podlaskiego Franciszka Bronisława Zaleskierozrywce.
cie M. Kopernika w Toruniu, którego niezapomnianym precedensem. Po la- go, współzałożyciela szkoły i pierw- W 1969 r. zespół The Beat- rektorem był wówczas absolwent tach chcieliśmy przywrócić atmosferę szego jej dyrektora złożyć wiązankę
les nagrał płyty „Yellow submarine” „Kościuchów” Witold Łukaszewicz. wydarzenia w przestrzeni publicznej. kwiatów przy Jego tablicy w Bazylice.
z przebojem „All you need is love” Syn organisty, krytyk literacki, jedyny Pomysł filmowy wpisywał się w pro- Modlitwę Wiernych wspominającą tych
i „Abbey Road” z hitami „Oh, Darling” z rówieśników mający stronę na Wi- jekt Budżetu Obywatelskiego i hasło
którzy odeszli odczytał Tadeusz Szei „Something”. Ostatni występ grupy kipedii, jak zawsze na takie spotkanie promujące miasto – „Bielsk Podlaski
reszewski. Odwiedziliśmy też groby
miał miejsce 30 stycznia w Londy- przybywa ze specjalną wspomnienio- - łączy ludzi”, animując tym samym naszych Wychowawców, Koleżanek
nie na dachu budynku Apple Records. wą poezją. Tym razem przygotował lokalną społeczność do wspólnej pra- i Kolegów.
To w tym samym roku John Lennon swoisty poemat pt. „Nasza Matura cy nad wieloetapowym zadaniem proLoty balonem w Adryjankach
i Yoko Ono rozpoczęli „łóżkowy ma- 1969”, znakomicie oddający atmosfe- dukcji filmowej, zarówno w roli twórKońcowym akcentem tego dnia
nifest” w hotelu Hilton w Amsterda- rę i okoliczności sprzed 50 lat, do tego ców, jak i obserwatorów – uzmysłowił
był wyjazd do - odległych o ponad 20
mie. Odbyły się premiery westernów dyskretnie uszczypliwy w stosunku do Marek Włodzimirow.
km od Bielska Podlaskiego - Andryja„Złoto Mac Kenny” i „Prawdziwe mę- swoich Kolegów i Koleżanek z okresu
W trakcie spotkania filmowiec nek na uroczystą kolację, którą zorgastwo” z Johnem Wayne’m, „Hiberna- szkolnej edukacji.
opowiadał o tym, że dzisiejsza mło- nizowała Urszula Siecińska w histotus” z Luisem de Funese’m, „Bitwa
dzież ma znacznie ułatwiony dostęp rycznym miejscu, niegdyś należącym
o Anglię”. Zadebiutował Elton John.
„Mieliśmy lat kiedyś
do mediów, które dają o wiele więcej do Artura Gartkiewicza, współzałoPowstały grupy Uriah Hip, Hot Chocoi my osiemnaście...
możliwości niż w 80 czy 90 latach życiela szkoły. - Tego w programie nie
late, Emmerson, Lake & Palmer, Thin
Nie jest źle z pamięcią,
ubiegłego roku, kiedy to zrobienie
było, to niespodzianka – zarzekał się
Lizzy, Nazareth, Manhattan Transfer
skoro pamiętamy
filmu bez szkoły filmowej było prak- Leon Wawreniuk. Wszystko przygo– wspominała Czurak.
jakby było wczoraj
tycznie niemożliwe. Sprzęt był nie- tował Jerzy Czerniawski z XIb. Znany
Jagoda przypomniała nawet
studniówka, matura dostępny i bo bardzo drogi. Wszystko „baloniarz” przyjechał do Andryjanek
tematy maturalne z języka polskiego,
wszystko to jak żywe
trzeba było robić eksperymentalnie z ekipą montażową i przywiózł balon.
atmosferę matury: 1. „Walka o nowy
trwa pod powiekami”.
i uczyć się na swoich błędach. Dzisiaj Po kilkunastu minutach balon wzniósł
typ obywatela w literaturze polskiej
(W. Smaszcz) w komórce mamy kamerę, którą mo- się do góry, był to znak dla pierwszych
Oświecenia”. 2.„Społeczna i patriotyczPo wystąpieniach odbyło się żemy realizować obraz, który w latach odważnych do „lotu na uwięzi”. Jako
na wymowa twórczości dramatycznej
uhonorowanie Maturzystów 1969. 90. był dostępny tylko uczniom nielicz- pierwsze „zaryzykowały” Jagoda CzuStanisława Wyspiańskiego”. W tema- Okolicznościowe pamiątki (kryształowe
nych szkół filmowych, a za pomocą
rak- Hajduczek wraz z Elżbietą Pocie nr 3 należało w oparciu o dowolnie „serduszka”, ozdobne piersiówki i pięk- You Tube można dotrzeć do znacznej rowską, które po powrocie na ziemię
wybrane utwory z literatury XX wieku
ne albumy „Podlaska wieś”) wręczali: części populacji ludzi. - Zmieniło się mówiły, że czuły się „jak w siódmym
uzasadnić słowa I sekretarza PC PZPR
burmistrz Bielska Podlaskiego Jaro- prawie wszystko, poza - historią, czyli
niebie”. Potem ustawiła się kolejka do
Władysława Gomułki „Dzieła wielkie sław Borowski, dyrektor I Liceum tym, co chcemy przekazać. Bez historii „podniebnych przeżyć”…
powstawały zawsze w najściślejszej Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki nie ma nic – dodał Marek WłodziWystawna kolacja, śpiewy
więzi z losami narodu, z jego najgłęb- Marzena Pogorzelska Ciołek oraz mirow.
i przyśpiewki, mile płynął czas wsposzymi pragnieniami, z walką prze- wychowawczyni sprzed 50 lat - proSwoimi refleksjami podzielił się mnień i wzruszeń.... aż nadszedł
ciw krzywdzie i upodleniu człowieka, fesor Cecylia Nowosielska.
też obecny na spotkaniu burmistrz Ja- czas powrotu do hotelu na odpoczyz walką o wolność, o urzeczywistnienie
Było też pozowanie do pamiąt- rosław Borowski, który gratulował
nek, gdyż nazajutrz czekał równie
Wieści Podlaskie

bogaty w wydarzenia dzień.
Wizyta w „Suempolu”
W sobotę uczestnicy spotkania
„Matura 1969” najpierw odwiedzili
firmę „Suempol” – własność Rodziny
Siecińskich. Na własne oczy mogli zobaczyć, jak wygląda cały proces technologiczny w przetwórstwie łososia.
A potem przy śniadaniu, odbyła się
interesująca firmowa projekcja audiowizualna ciesząca się dużym zainteresowaniem u gości. Najwięcej pytań
zadawał Bogdan Skarżyński. Na pożegnanie, dziękując za gościnę i dużą
pomoc w organizacji Zjazdu pod 50
latach, „Maturzyści 1969” wręczyli puchar wdzięczności (wcześniej w Adryjankach przekazali obraz Matki Bożej)
współwłaścicielce „Suempolu” Urszuli
Siecińskiej, która z kolei obdarowała
przybyłych najnowszym firmowym wyśmienitym produktem z łososia „Carpaccio” W kilka dni później podczas 40.
Dni Bielska Podlaskiego Urszula Siecińska została uhonorowana tytułem
„Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”.
Wyprawa do Ciechanowca
i „Ziołowego Zakątka”
W Ciechanowcu uczestnicy
„Matura 1969”, podczas zwiedzania
Skansenu w miejscowym Muzeum
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka,
mogli sobie przypomnieć architekturę
podlaskiej wsi z czasów swojej młodości. I, oczywiście, porobić sobie zdjęcia
na tle wiejskich zagród.
Na koniec w programie były
odwiedziny słynnego „Ziołowego Zakątka”. Z jego wyjątkowymi atrakcjami osobiście zapoznał przybyłych
sam twórca i właściciel Mirosław
Angielczyk. Było co oglądać i czego wysłuchać! Wielu z uczestników
„Maura 1969”, zauroczonych tym niecodziennym miejscem, deklarowało, że
obowiązkowo do „Ziołowego Zakątka”
wróci prywatnie.
A potem był czas na obiad,
oczywiście w wydaniu zielarskim. - Aż
trudno uwierzyć, że jedliśmy tutaj zupę
pokrzywową - mówił Aleksander Malec z XIc, syn niegdyś znanego lekarza
z Kleszczel.
Smaczny obiad, toasty i życzenia, podziękowania, w tym autora
tekstu za zaproszenie i gościnność,
wymiana maili do przesłania zdjęć.
- Musimy się śpieszyć - powiedziała
Urszula Siecińska, zapraszając na
uroczyste obchody 30. lecia macierzystej firmy „Suempol” do Białegostoku
oraz na okolicznościowe spotkanie na
Mazurach. Profesor Cecylia Nowosielska, mieszkająca na co dzień w podwarszawskim Sulejówku tradycyjnie
zaprosiła swoich uczniów do rodzinnego Chybowa, k. Łosic.
Słowa uznania należą się bezpośrednim organizatorom spotkania:
Jagodzie Czurak–Hajduczek, Urszuli
Siecińskiej, Piotrowi Grajko, Aleksandrowi Malcowi i Leonowi Wawreniukowi. Nie można zapomnieć
o Piotrze Juszczuku, który na oficjalne spotkanie przybył z Białegostoku,
mając w tym dniu w godzinach popołudniowych ślub córki Anny oraz
Bogdanowi Skarżyńskiemu, który
na spotkanie przybył zza Oceanu.
Tekst i foto Tadeusz Szereszewski
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GMINA NAREWKA
Pierwszy festyn w Ochrymach
16 czerwca br. nego spędzenia wolnego czasu. Na
w Ochrymach rozbrzmiewała głośna scenie wystąpiły zespoły wokalnomuzyka - rytmiczne taneczne melo- -muzyczne “Narewczanki” z Narewki
die. Echo niosło je daleko po wsi i po- (na zdjęciu), “Metro” z Hajnówki, “Niebliskim lesie Puszczy Białowieskiej
moralna Propozycja” z Białegostoku
. W przededniu imprezy na wolnym i “Axel”. W przerwach koncertu konplacu postawiono przewoźną scenę feransjerka Mariola German-Pietrui stąd ulatywała muzyka. W tej wsi
czuk przeprowadziła konkursy. Poeci
nigdy dotąd nie urządzano festynów. z Eliaszuk i Lewkowa Nowego czytali
Ten był pierwszy. Do organizacji włą- swoje wiersze po polsku i białorusku.

Festyn w Hukowiczach
10 czerwca 2019 r. w Hukowiczach, malutkiej wsi nad Łoknicą,
odbył się festyn pod hasłem „I Tam
Żywuć Ludzi”. Muzeum i Ośrodek
Kultury Białoruskiej w Hajnówce już
po raz jedenasty gościło na terenie
Gminy Czyże. Współorganizatorami
tego przedsięwzięcia kulturalnego
byli wójt Gminy Czyże oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach. Do
organizacji imprezy włączyła się
również rada sołecka oraz mieszkańcy sołectwa Hukowicze na czele z panią sołtys Anną Romaniuk.
W bogatej części artystycznej zaprezentowały się takie zespoły jak:
- Czyżowianie (Czyże)
Rudka

czyli się Muzeum i Ośrodek Kultury
Białoruskiej w Hajnówce, Gminny
Ośrodek Kultury w Narewce oraz Paweł Nieścieruk, radny i sołtys Ochrym.
Festyn białoruski otworzył i powitał licznie zebranych Jarosław Gołubowski, wójt gminy Narewka. Życzył
wszystkim miłych wrażeń i przyjemBiałowieża

W trakcie festynu można było
kupić m. in. książki białoruskich pisarzy, płyty z nagraniami piosenek
koncertujących zespołów i pamiątki
regionalne. Lody fundował sołtys
Ochrym. O godzinie 20-tej rozpoczęła
się zabawa taneczna.
tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Kiermasz produktów lokalnych
22 czerwca br. ponad 20 wystawców przybyło na „Kiermasz
Produktów Lokalnych” zorganizowany przez Urząd Gminy w Białowieży. Przybyłej publiczności zapre-

zentowały się także dwa zespoły
taneczne działające przy Białowieskim Ośrodku Kultury oraz dwa zespoły muzyczne: Lailand i Dekada
Band. (foto ug białowieża) (b)

i rękodziełem ludowym oraz stoisko
promocyjne Gminy Czyże.
Festyn był realizowany dzięki
dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
(jak)

Powitanie lata

Krótkotrwały deszcz nie pokrzyżował planów organizatorom
VII Festynu Rekreacyjnego i Pikniku
Rolniczego “Powitanie lata u Ossolińskich”. Jak co roku, licznie przybyli
mieli okazję nie tylko spędzić miło
czas na świeżym powietrzu ale też
obejrzeć wystawę małych zwierząt
hodowlanych a w szkolnym muzeum wystawę “60 lat szkolnictwa
rolniczego w Rudce”. Spacer po
licznych stoiskach umilała muzyka
w wykonaniu m.in. Zespołu “Septyma”, Kapeli “Szwagry”, “Polnych Maków” z Dołubowa i “Mianki” z Mnia.
Grała Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Szepietowa oraz śpiewał i tańczył
Zespół Pieśni i Tańca “Ciechanowiec”.
Nie zabrakło rywalizacji sportowej
Milejczyce

- Grupa Wokalna (Morze)
- Metro (Hajnówka)
- Dawid Szymczuk Band (Hajnówka)
- Art. Pronar (Narew)
Był też kramik muzealny
z literaturą białoruską, pamiątkami

dla kobiet i mężczyzn, chętni mogli
spróbować swych sił na strzelnicy
laserowej. Organizatorzy zadbali
także o najmłodszych, którzy mieli
do swojej dyspozycji wiele atrakcji

z tradycyjnymi dmuchańcami na
czele. Gdy młodzi się bawili, ich
rodzice mogli spróbować odszukać
się na starych fotografiach. Jednym
słowem była to udana niedziela. (w)

(foto zs ckr rudka)

Parafialny Dzień Dziecka

9 czerwca Cerkiew świętuje
pamięć św. Ojców I Soboru Powszechnego. Ten dzień Parafia Prawosławna św. Barbary w Milejczycach postanowiła uczcić organizacją
parafialnego Dnia Dziecka. Przed
świetlicą wiejską w Milejczycach
na najmłodszych czekało mnóstwo
atrakcji. Były dmuchańce i mini - plac
zabaw, ognisko i niezwykła atrakcja
jak na tegoroczne upalne lato przygotowana przez miejscowych strażaków – kurtyna wodna. GOK zorganizował warsztaty lepienia z gliny. Gdy
dzieci się bawiły ich rodzice mogli
zmierzyć ciśnienie i skontrolować
poziom cukru, a na zakończenie
imprezy skosztować pysznego tortu
przygotowanego przez jedną z mam.
Cerkiew prawosławna św.
Barbary powstała prawdopodobnie
na początku szesnastego wieku.
W 1516 r. istniały w Milejczycach
dwie cerkwie: parafialna św. Barbary
i św. Mikołaja z działającym przy niej
męskim monasterem. W 1529 r. król

(foto. ug milejczyce)
Zygmunt Stary wsparł finansowo mi- synodu połockiego w 1839 r. - gdy
lejczycką cerkiew i jest to najpraw- podobnie jak inne świątynie unickie
dopodobniej rok erygowania parafii. na na Podlasiu – przeszła do RoW 1596 r. ówczesny proboszcz mi- syjskiego Kościoła Prawosławnego.
lejczyckiej parafii Leontij na syno- W 1859 r. pożar zniszczył Milejczyce
dzie w Brześciu Litewskim nie po- a wraz z miejscowością spłonęła cerparł połączenia Cerkwi prawosławnej kiew. Obecny budynek powstał w laz Kościołem łacińskim. Jednak już tach1899 – 1900 a w latach 2012
w połowie XVII w. obie cerkwie nale- – 2014 przy wykorzystaniu środków
żały do unickiej diecezji włodzimier- unijnych cerkiew gruntownie wyresko-brzeskiej. Milejczycka świątynia
montowano i dokonano renowacji
pozostawała cerkwią unicką do wnętrza.
(sok)

Pociągiem do Siemianówki
Po 15 latach będzie można
ponownie dojechać pociągiem nad
Zalew w Siemianówce. 28 czerwca
o 20.40 z hajnowskiego dworca odjechał pierwszy pociąg relacji Hajnówka – Siemianówka. Wznowienie
na okres wakacyjny kursowania pociągów na tej trasie to efekt starań
Podlaskiego Centrum Kolejowego
i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Cd. str. 7
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SPORT
Juchnowiec

7 bieg Konopielki

Tołwin

w gminnej klasyfikacji triumfował
Piotr Martyniuk (Wojszki) przed
Jackiem Jarmołowiczem (Izabelin)
oraz Janem Osipczukiem (Olmonty).
O swój puchar rywalizowali
również policjanci z Podlasia. Puchar Komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
zdobył Marek Bułach, wyprzedzając
Adama Bondaruka oraz Grzegorza

Dziękujemy raz jeszcze
wszystkim, którzy byli z nami. Przepraszamy jeśli spotkały was jakieś
niedociągnięcia z naszej strony. Naprawdę staraliśmy się. Starał się
cały zespół Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, starał się
Urząd Gminy z wójtem Krzysztofem
Marcinowiczem i zastępcą wójta
Mirosławą Jaroszuk na czele. Ale
również z pracownikami techniczMASZYNY
nymi. Pomogło tradycyjnie Stowarzyszenie Przyjaciół Brończan
Modernizacja kosiarek kdTc 261 s i kdTc 301 s
„Brończany Razem” z niezmordowanym prezesem Wojciechem
Litwiejko. Dziękujemy partnerowi
7. Biegu Konopielki DB „Schenker”
i jego czujnym pracownikom. Byli
z nami niezastąpieni harcerze 66.
Białostockiej Drużyny Męskiej „Las”
im. ppłk. Jana Kamieńskiego i strażacy
Ochotniczej Straży Pożarnej
Sprawdzone i solidne kosiarki z centralnym zawieszeniem z serii
z Juchnowca Dolnego. Dziękujemy
KDTC poddano modernizacji. Dzięki niej modele KDTC 261 S
policji z Łap i Białegostoku za fani KDTC 301 S zostały wyposażone w szeroki spulchniacz.
tastyczne zabezpieczenie biegu,
grupie Medival za zabezpieczenie
Kosiarki
KDTC znane
z idealnego
ko- Wśród
pozwala
na najszybzwiękfikację
mieszkanek
gminy są
JuchnoRadziwona.
kobiet
Podobnie było w biegu z vipa- medyczne. Dziękujemy Krzysztopiowania
terenu,
czystości
uzyskanej
s zKozak.
e n i e w y d a j n o - mi. Tu puchary trafiły do Agnieszki
wiec Kościelny.
Specjalne
nagrody
szapaszy
była Anna
fowi Grzegorczykowi, Wojciechowi
iufundowane
ochrony darni,
a
także
łatwości
obsługi
oraz
ści
i przyśpieszenie
przez wójta KrzyszPrzed biegiem
głównym
Dryl, Emilii Stasiewicz oraz Małgo- Rogowskiemu i Marcinowi Zawadztofa Marcinowicza
trafiły też do Brakowało
emocjonowaliśmy
się biegami
niskich
kosztów eksploatacyjnych.
przesychania
poko- rzaty Jeglińskiej-Krupa oraz Krzysz- kiemu za sprawne poprowadzenie
Magdaleny
towarzyszącymi.
W zasadzie nie tofa Bisza,
Dawida Osipczuka
i Mibiegów towarzyszących,
pilotowi
jednak
w tejPółtarzyckiej
serii kosiarek(Wólka)
z szerokim
spulch- su. Zmodernizowany
Zmodernizowana
listwa KDTC
301 S umożliwia
szeroki pokos.
i Małgorzaty
Jeglińskiej-Krupa
tyle emocjonowaliśmy,
co zespół
świet- łosza Koszykowskiego.
Andrzejowi za poprowadzenie koniaczem.
Tak przynajmniej
było do początku
został również
(Ignatki-Osiedle).
mężczyzn
nie bawiliśmy.
W biegu
familijnymteraz w przekładnię
Wszyscy biegacze
zasłużyli zlumny
biegowej,
i Jackowi
innych
kosiarekRenacie
(serii KT
i KDD),
ubiegłego roku.Wśród
Po przeprowadzeniu
prac tnący,
wyposażony
zinte- składowych
na
brawa.
Największe
rozległy
się
za
gościnę
we
Frampolu.
Dziękujemodernizacyjnych w tym segmencie SaMasz growaną z możliwością wyboru obrotów spulch- takich jak rama główna, zespół tnący oraz
jednak na sam koniec. Jako ostat- my wydawnictwom literackim, któzaprezentował również ofertę kosiarek KDTC niacza – 700/1000 obr/min. Zmianom uległ spulchniacz, to krok w kierunku unifikacji.
nia linię mety przekroczyła pani re wsparły nasz bieg i dzięki którym
ze spulchniaczem na szeroki pokos.
również układ zawieszenia, w tym – zaczep, Jest to celowy zabieg, który umożliwi jeszIrena Bałdan. Walczyła z trasą, wiele osób wyjechało z Frampola
Wprowadzone zmiany konstrukcyjne objęły ramię ruchome, ramię nośne
orazwłasną
odciążenie.
czeale
prostszą
obsługę
eksploatację
maszyn
czasem,
słabością,
po- (gdzie
po ibiegu
odbyła się
biesiaramę główną kosiarek, która została dostosoWykorzystanie przy modernizacji,
przez że
oraz
łatwiejszy
do części
zamiennych.
kazała nam wszystkim,
można!
da)dostęp
z pięknymi
książkami.
Sobotni
a, ma
elementów
wana do listwy na szeroki pokos. To rozwiązanie podlask iego producent
MaSz
Że nie
rzeczy niemożliwych. Że
dzień będziemy wspominać jeszcze
nic nie jest w stanie nas zatrzymać bardzo, bardzo długo.
przed obranym celem. Dziękujemy
(materiał i foto ze strony UG
Juchnowiec Kośc.)
pani Ireno.

ze spulchniaczeM
na szeroki pokos
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Trwałość podniesiona o 25%Co... gdzie ... kiedy ...

pracy operatora. To pierwsza rolnicza opona Michelin
RoadBib to interesująca pozycja w gamie opon rolniczych,
6 lipca – Godzieby, gm. Wyszki – wyświecenie pomnika poświęconego spalonym
o innym
niż dotychczas
która wynikła ze współpracy firmy Michelin z rolnikami.
przez Niemców
mieszkańcom
wsi układzie klocków. W bieżniku
znajdziemy
52
klocki,
w połączeniu
Opona jest o tyle rewolucyjna, że prawdopodob6 lipca, godz. 19.00 – Waliły Dwór (gm. Gródek)które
– Zabawa
na dworze z centralnym
żebrem
zapewniają
o
40%
nie zdefiniuje zupełnie nowy segment rynku. Jest
godz. 20.00 – Zabłudów – Letnia potańcówka na rynku więcej gumy
na podłożu
(i aż o–60%
więcej
niż tradycyjne
to
pierwsze
rozwiązanie
proponowane
ciąg- pani Joanna Orzegodz. 21.00 - Hajnowski
Dom Kultury
Plenerowe
spotkania
filmowe
mogli
głosować
na najsmaczniejciast dowygrała
„Za
jakie
grzechy
panie
Bożę?”
opony
rolnicze).
RoadBib
to
także
większa
ników
o
mocy
powyżej
200
KM,
zaprojektowane
sze ciasto. I to oni uznali, iż turniej powska.
6/7 lipca – Siemiatycze, zalew
nr 2 –opony
Nocne –Zawody
Wędkarskie
o Puchar
trwałość
podniesiona
o 25%.
Tam
pod kątem intensywnego użytkowania drogoCzłonkiniom KGW gratuluBurmistrza
Siemiatycz
gdzie
tradycyjna
opona
rolnicza
gwarantuje
wego i oferujące wysoką trakcję orazjemy
trwałość.
udanego debiutu i życzymy
7 lipca, godz. 10.00 – Michałowo
Maratonpracy,
Kresowy
dalszych
4000 –godzin
firma Michelin obiecuje
Ciągniki o dużej mocy wykorzystywane
w go-dobrych pomysłów akty10
lipca,
godz.
16.00
–
Siemiatycze,
Orlik
Zgłosić swój
udziałi wnabiegu
5000 godzin. – Amatorski Turniej siatkówki
spodarstwach
rolnych
placachwizujących
budowy miejscowe społeczeńplażowej 16+
możnaponad
do 2550%
lipcaczasu
br. drogą
inter- na
stwo.
(cec)
Pomimo intensywnego użytkowania
przez
są używane
drodze.
12
lipca
–
godz.
19.00
–
Hajnówka
– Letnia potańcówka przy HDK
netową
–
https://elektronicznezana drogach, do jakiego nowa opona została
Pokonują wówczas 80% całego przebytego
13
lipca
–
godz.
15.00
–
Siemiatycze,
amfiteatr – Przegląd Kapel Ludowych
pisy.pl/event/3918.html. Po tym
zaprojektowana,
RoadBib
dystansu, często ciągnąc ciężkie przyczepy.
14
lipca
–
Perlejewo
–
LOTTO
Poland
Bike
Marathon
2019 oferuje znacznie
terminie zgłosić się będzie można
Cd. ze str. 6
dłuższą
żywotność
od
tradycyjnych
opon
Konstruktorzy działów badawczo-rozwojowych
godz. 13,00 – Hajnówka, Amfiteatr – XIII Jarmark
Żubra
wyłącznie w biurze zawodów.
Przyjazny Transport w Czeremsze.
rolniczych.
Oprócz
trwałości
rolnicy
dostamusieli
więc
opracować
rozwiązania,
które
będą
19 – 20 lipca, godz. 16.00 – Boryk k/Gródka – 30 Festiwal Muzyki Młodej
Szczegółowe informacje – Pociągi będą kursować do 1 wrzew
stanie
zapewnić
trakcję
i
trwałość
na
twardych
ją w pakiecie
niższy koszt w pracach
Białorusirównież
BASowiszcza
Edward Terebun, tel. 501 068 520, śnia. Z Hajnówki w piątek (1 kurs)
drogowych
i
dobrą
trakcję
w
pracach
polowych.
ie-mail:
agresywnych
drogach
nieutwardzonych,
ale
równie
19
–
21
lipca,
godz.
12.00
Czeremcha
–
XXV
Festiwal
„Z wiejskiego
edzioxy@wp.pl
® w sobotę i niedzielę (po dwa kursy).
podwórza”
dobrze sprawdzą się na miękkiej glebie
pól
uprawnych.
MaSz
Z Siemianówki trzy kursy w sobo21
lipca
–
Czeremcha
–
VI
Przegląd
Harmonijkarzy
Efektem ich pracy jest produkt, który
posiada
nową
tę i dwa w niedzielę. Białostockie
Fot. Michelin
21 lipca – DniOpona
Siemiatycz
z Radiem
ZET w rozmiarze 710/70 R 42.
Przewozy
Regionalne
nie wyklurewolucyjną rzeźbę bieżnika oraz zapewnia
większy
komfort
Michelin
Roadbib
27
lipca
–
godz.
14.00
–
Kleszczele
– IV Ogólnopolski Bieg Królewski
traw.
(JC)
czają przedłużenia trasy do Cisów28
lipca
–
wybory
do
Podlaskiej
Izby
Rolniczej
ki.
(wss)

IV Bieg Królewski

Urząd Miejski w Kleszczelach
organizuje po raz czwarty Bieg
Królewski. 27 lipca o godz. 14.00
będzie można spróbować swych sił
na dystansie 10 000 m, warunkiem
jest ukończenie 16 lat.. Pięć minut
później na trasę o długości 1 500
m wyruszą; młodzież i zwolennicy
nordic-walking.

Pociągiem do Siemianówki

|

Skup ziół w sezonie
Cd. ze str. 3

wokostu - po 12 zł, mniszka -15 zł ,
pięciornika i tataraku - od 18 do 20
zł. A zatem zbierajmy zioła!
O właściwościach leczniczych
ziół wiele napisano. Są one skuteczne na różne dolegliwości, mają szerokie zastosowanie w leczeniu wielu
chorób. Są wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym. W kuchni
służą jako przyprawy do wielu poWieści Podlaskie

najszybsze okazały się rodziny
z naszej gminy – wygrała rodzina
Moniuszko, przed rodziną Osipczuk
i rodziną Zielińskich. Ale nie miejsca
tutaj się liczyły. Istotne było, że każda rodzina z uśmiechem na ustach
i trzymając się za ręce szczęśliwa
przekraczała linię mety. Każdy też
biegacz – mały i duży – otrzymał
pamiątkowy medal.

Piknik rodzinny

W niedzielę, 23 czerwca, reaktywowane Koło Gospodyń Wiejskich
w Tołwinie wspólnie z Radą Sołecką i siemiatyckim Urzędem Gminy zorganizowało piknik rodzinny.
Rozpoczęto mszą w miejscowej
kaplicy, po której ks. Jan Krasowski
poświecił zbiornik wodny w Tołwinie.
Oprócz tradycyjnych rozrywek
panie z KGW przygotowały liczne
konkursy. Najwięcej z nich wygrała rodzina Konickich, zdobywając
miano najaktywniejszej piknikowej
rodziny.
Wszyscy uczestnicy pikniku
Kleszczele

niczki). Wśród pań świetnie pobiegła Julita Bielawiec. Reprezentująca juchnowiecką gminę Bielawiec
wyprzedziła na mecie Magdalenę
Kowalczuk (Siemiatycze), Magdalenę Parchowską (Białystok), Paulinę
Łapińską (Łapy), Katarzynę Karpacz
(Białystok) oraz Urszulę Wasilewską (Grabówka).
Bielawiec wygrała też klasy-

Rys. SaMasz

Julita Bielawiec z Horodnian
została Konopielką Anno Domini
2019. W kategorii open zwyciężył
Sierhei Krauchenia z Białorusi. 7.
Bieg Konopielki był pełen wrażeń,
wspaniałej rywalizacji na trasie,
pełen literackich i kulinarnych akcentów. Toczył się w cudownej atmosferze stworzonej przez uczestników imprezy. Bardzo dziękujemy
wszystkim, którzy spędzili sobotę
z nami. Jesteście niesamowici!!!
Dzięki, dzięki, dzięki ....
Bieg po raz pierwszy zakończył się zwycięstwem zagranicznego zawodnika. W ostatniej chwili na
imprezę zarejestrował się Sierhei
Krauchenia z Białorusi. Od razu
ustawił się do walki o pierwsze
miejsce. Przez ponad połowę dystansu kroku dzielnie dotrzymywał
mu Andrzej Leończuk z Białegostoku, ale ostatnie kilometry, to
już popis Kraucheni, który pokonał
10-kilometrowy dystans w czasie
32:02 min. i o blisko pół minuty wyprzedził Leończuka. Trzecie miejsce
na podium zajął doświadczony Bogusław Andrzejuk z Białegostoku.
Czwarty był Paweł Grygo z Łomży,
piąty – kolejny obcokrajowiec Petras Pranckunas z Wilna, a szósty
Wojciech Augustynowicz (Ogrod-
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