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Nasze patronaty
Jubileuszowy Dzień Nurca

Tegoroczna, trzynasta, edycja 
„Jarmark Żubra” promowała nie tylko 
bogactwo kultury i lokalnych kuch-
ni regionu Puszczy Białowieskiej ale 
przede wszystkim puszczańskie zio-
ła, które były tematem przewodnim 
wydarzenia. Dlatego impreza odby-
wała się pod nazwą „Jarmark Żubra 
Pachnący Puszczą”. Jarmark Żubra. 
to jedno z głównych wydarzeń 
wdrażanej przez miasto Hajnówka 
Strategii Marki Hajnówka.  Alejki haj-

Jarmark Żubra w Hajnówce Zapachniało Puszczą
nowskiego parku miejskiego tej nie-
dzieli (14 lipca) od rana wypełniały 
zapachy lokalnych wędlin, ciast i ziół.  
Wyroby spożywcze, rękodzielnicze 
i artystyczne zaprezentowało ponad 
120 wystawców. Szczególne miejsce 
na  jarmarku  zajęła strefa kulinarna 

“Smaki Hajnówki” w tym - ciesząca 
się niemalejącym od lat zaintere-
sowaniem - strefa hajnowskiego 
Marcinka. Odwiedzający - miesz-
kańcy Hajnówki i licznie przybyli tu-

ryści - mogli zakupić i  skosztować 
oryginalnych przysmaków, nie tylko 
lokalnych, ale także m.in. litewskich 
i tatarskich. Swoje stoiska z lokalny-
mi produktami kulinarnymi zorga-
nizowały Koła Gospodyń Wiejskich 
z terenu powiatu hajnowskiego.

- KGW „Borysówka” promowało się 
hasłem „Borysówka - Wieś Drew-
niana” a odwiedzających zapraszało 
na warsztaty pieczenia tradycyjnych 

W połowie sierpnia ruszy rekrutacja uzupełnia-
jąca na Uniwersytet w Białymstoku. Wolne miejsca 
są zarówno na studiach licencjackich, jak i magi-
sterskich. 

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego 
stopnia będą mogli się jeszcze rejestrować na 13 
kierunków. To biologia, chemia, ekobiznes, ochrona 
środowiska, fizyka, informatyka i ekonometria, ma-
tematyka, historia, studia wschodnie, filozofia i ety-
ka, kulturoznawstwo, filologia polska oraz filologia. 
Na tym ostatnim do wyboru są jeszcze 4 moduły 
specjalizacyjne: filologia francuska (dla kandydatów 
rozpoczynających naukę języka francuskiego), język 
francuski stosowany, z hiszpańskim, filologia rosyj-
ska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka 
rosyjskiego oraz filologia rosyjska (dla kandydatów 
ze znajomością języka rosyjskiego). Na większości 
z tych kierunków wolnych jest od kilku do kilkunastu 
miejsc. 

Wolne miejsca są także na studiach stacjonar-

Tradycją  stało się organi-
zowanie w gminie Bielsk Podlaski 
corocznych zawodów sportowo-

-pożarnicznych. Jak podkreśliła 
w swym wystąpieniu Wójt Gminy 
Raisa Rajecka „Zawody są dosko-
nałą okazją do dokonania przeglądu 
stanu wyszkolenia poszczególnych 
jednostek, ich wyposażenia w sprzęt 
ratowniczy, sprawdzenia umiejętno-
ści indywidualnych i zespołowych 
strażaków ochotników i wreszcie 
okazją do spotkania integracyjnego 
strażaków z całej gminy”.  Ochot-
nicza Straż Pożarna to aktualnie 

największa  organizacja działająca 
w środowisku wiejskim, w bielskiej 
gminie co 14 jej mieszkaniec jest 
strażakiem ochotnikiem.

Gospodarzem tegorocznych 
zawodów, które odbyły się 21 lipca,  
byli strażacy z Hołod. Jest to jedna 
z najstarszych i najprężniejszych 
jednostek w powiecie. Powstała 
w 1927 r. (wikipedia podaje rok 
1928). To zasługa wszystkich człon-
ków OSP ale przede wszystkim „...
wieloletniego prezesa druha Micha-
ła Piotrowskiego. To właśnie jemu 

Sprawdzili swoje umiejętności
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Są jeszcze miejsca na Uniwersytecie w Białymstoku
nych drugiego stopnia. Do wyboru będzie 9 kierunków: 
chemia kryminalistyczna i sądowa, matematyka, fizyka, 
historia, socjologia, stosunki międzynarodowe, kulturo-
znawstwo, filologia polska oraz filologia (moduł filologia 
rosyjska – przekładoznawstwo). 

Zapisy w systemie Internetowej Rejestracji Kan-
dydatów (IRK) rozpoczną się 13 sierpnia i potrwają do 
12 września. 

 Cały czas trwa rekrutacja na studia niestacjonarne 
na UwB. Kandydaci mogą rejestrować się na jeden z 6 
kierunków (administrację, bezpieczeństwo i prawo, eko-
nomię, kryminologię, pedagogikę oraz prawo). Nabór na 
studia niestacjonarne także zakończy się 12 września. 

W sumie w roku akademickim 2019/2020 naj-
większa podlaska uczelnia przygotowała blisko 3400 
miejsc na 32 kierunkach studiów stacjonarnych i nie-
stacjonarnych. 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji uzupełnia-
jącej można znaleźć pod adresem 

http://uwb.edu.pl/rekrutacja-uzupelniajaca.

Te życzenia to nie gratka
Są one dla siedemdziesięciopięciolatka

Choć to już wiek sędziwy
Ale ciągle urokliwy

Więc na takie urodziny
Dużo zdrowia Ci życzymy
100 lat życia, moc radości,

wszelkiej w życiu pomyślności
Jankowi Ciełuszeckiemu 

w Dniu Urodzin

koledzy z „Wieści Podlaskich”
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Tradycyjnie, przez dwa dni (13 
i 14 lipca) trwały tegoroczne Dni 
Milejczyc. Sobotę poświęcono na 
rywalizację sportową. Rozpoczęli 
o świcie wędkarze walczący „O zło-
tego raczka”. Zwyciężył Patryk Ba-
łut (złowił ryby o wadze 2,365 kg), 
drugi był Jakub Łobodziński, a trze-
cie miejsce zajął Piotr Kondraciuk.

Rywalizowali też piłkarze.
Program niedzielny rozpoczęli 

goście z Ukrainy. Zespół „Sołowiej-
czyk” zaprezentował folklor ukra-
iński, po nim wystąpił „Slow Hond”- 
zespół rockowy z Bielska.

W przerwie koncertu organi-
zatorzy przygotowali konkursy i za-
bawy, dokonano też wyświęcenia 
nowego samochodu OSP.

Po przerwie wystąpił biało-
stocki zespół Samoha prezentują-
cy hip hop, funky i rocka. W tym 
roku gwiazdą wieczoru był zespół 

„Niemoralna Propozycja”, a później? 
... później była zabawa pod gwiaz-
dami z zespołem „Axel”.

(wss) 

Dni Milejczyc

Zanim na pola wkroczyły snopowią-
załki i kosiarki, a później kombajny zboża 
koszono kosą. Za żniwiarzem szła pod-
bieraczka, która skoszone zboże wiązała 
w snop. Na zakończenie żniw, zgodnie ze 
starą wiejską tradycją, zostawiano niesko-
szoną kępkę zboża, którą związywano przy 
kłosach. Taką kępkę niezżętego zboża na-
zywano we wsiach katolickich „przepiórką” 
a w prawosławnych „perepylicą”. W takim 

„zbożowym domku” na płaskim kamieniu 
nakrytym białą ściereczką kładziono ka-
wałeczek chleba dla „zajączka”. Po tym 
poznawano, że gospodarz zakończył żniwa. 
Ustawiając perepylicę żeńcy śpiewali cha-
rakterystyczne dla okresu żniw pieśni. 

To już zapomniana tradycja, ale nie 
w dawnej posiadłości Radziwiłłów – wsi 
Toporki w gminie Kleszczele. Tu, kolorową, 
żniwną tradycję od lat przypomina impreza 
organizowana przez Sołtysa i Radę Sołecką, 
Grupę Nieformalną „Żeńcy” z Toporek oraz 
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Kleszczelach pod nazwą Perepylica. Te-
goroczna odbyła się w niedzielę 21 lipca. 
Zgodnie ze starym zwyczajem po posta-
wieniu Perepylicy nadszedł czas na „żniwny” 
obiad i występy zespołów.

(wss)
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu 

Toporki
Żniwne tradycje

Po raz dwudziesty szósty Świe-
tlica Wiejska w Halickich i Miejski 
Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudo-
wie zorganizowali festyn rodzinny 
pod nazwą „Co roku w Halickich”. Tra-
dycyjne letnie spotkanie przyciągnęło 
mnóstwo gości, dla których organi-
zatorzy przygotowali liczne atrakcje. 
Dla najmłodszych były gry, zabawy 
i animacje oraz stragany z zabawka-
mi i lody. Zainteresowanie najmłod-
szych wzbudzał sprzęt strażacki. Dla 
dorosłych były występy zespołów mu-
zycznych. Grał i śpiewał m.in. zespół 
Duo Boys+. Pogoda tradycyjnie nie 
zawiodła więc imprezę zakończyła 
zabawa pod gwiazdami.              (sok) 

Co roku w Halickich
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Raz do roku niewielką miej-
scowość położoną na skraju Pusz-
czy Białowieskiej  przez kilka  lip-
cowych dni opanowują miłośnicy 
folku z całej Europy. W tym roku 
impreza odbyła się po raz dwudzie-
sty czwarty.  Festiwal Wielu Kultur 
i Narodów „Z wiejskiego podwórza“ 
(bo taka jest pełna nazwa impre-
zy) organizuje Stowarzyszenie Mi-
łośników Kultury Ludowej i Gmin-
ny  Ośrodek Kultury w Czeremsze, 
a gospodarzem imprezy jest folko-
wy zespół „Czeremszyna”. Z roku 
na rok Festiwal zdobywa coraz 
większe uznanie nie tylko miłośni-
ków muzyki folk.  Śmiało można 

Czeremcha – stolica folka

stwierdzić, że jest to jedna z naj-
lepszych imprez tego typu w Polsce. 
O renomie imprezy może świadczyć 
też fakt, iż co roku PKP organizuje 
bezpłatny pociąg na trasie Warsza-
wa – Czeremcha – Warszawa.

Festiwal z czasem obrastał 
w imprezy towarzyszące. Dziś to już 
nie tylko muzyka.  To prezentacja 
sztuki ludowej, warsztaty rękodziel-
nicze, muzyczne, taneczne, kulinar-
ne, wystawy i pokazy filmów oraz 
konferencja naukowa. Po raz czter-
nasty  odbył się konkurs kulinarny 
na najlepszą potrawę regionalną; 
po raz piąty Festiwalowi towarzy-
szył Turniej Piłki Błotnej, a po raz 

GMINA CZEREMCHA

pierwszy zorganizowano oczysz-
czanie zalewu w Repczycach,  do 
którego  – dzięki firmie Greenland – 
można było wrzucać  oczyszczające 
kule bokashi. Na stałe w program 
imprezy wpisał się konkurs harmo-
nijkarzy. 

W  tym roku można było obej-
rzeć i posłuchać 6 kapel z Polski; 
Summana, Cicha&Spółka, Mu-
zykanci, Stój Katarzyno, Oreada  
i oczywiście gospodarza imprezy 
Czeremszyny. Z Afryki, z Burkina 
Faso, przybył zespół Mamadou 
Diabate & Percussion Mania, z Ru-
muni Fanfara Transilvania, z Ukra-
iny Felix Shinder & Dengi Vpered,  

a z Wegier Csangallo. Wspaniały 
klimat  imprezy to także zasługa  
tego samego od lat konferansjera 

– Stanisława Jaskuły. .Jednym sło-
wem, przybyli na festiwal, czasu na 

nudę nie mieli, a ci, którzy nie byli 
niech żałują i rezerwują sobie czas 
na jubileuszowy Festiwal za rok.

(wss) 
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu.

Niechlubną tradycją staje się 
w naszym kraju zaczynanie wszyst-
kiego od początku. W tą złą tradycję 
wpisał się ostatnio nowy Wójt Dziad-
kowic, który tradycyjną imprezę, któ-
ra za poprzedniego włodarza gminy 
odbywała się nieco później i nosiła 
bodajże nazwę “Na zakończenie lata” 
nazwał I Dniami Dziadowic.  Pal go 
licho, że imprezę, która trwa jeden 
dzień określa się w liczbie mnogiej, 
ale czemu ma służyć ta cyferka “I”  
w nazwie imprezy, która niczym się 
nie różni od tych organizowanych 
wcześniej? Myślę, że takie zaczyna-
nie od nowa, a nie kontynuowanie 
czegoś co ma swoją długoletnią 
tradycję, nie za bardzo służy oby-
watelskiej edukacji. Z jednej strony 
bez przerwy powołujemy się na tra-
dycje, zwłaszcza tradycyjne warto-
ści, z drugiej gumkujemy to co już 
było, ale nie zgadza się z naszym  
spojrzeniem. Tyle dygresji.

Dzień Dziadkowic

I Dzień Dziadkowic odbył się 
21 lipca. Rozpoczął go tradycyjnie 
turniej piłki nożnej o puchar Wójta 
Gminy. Udział w nim wzięło 7 zespo-
łów. Zwyciężyła drużyna z Osmoli, 
druga była  ekipa z Kłopotów, a ko-
lejne miejsca zajęły zespoły z Ko-

rycin i Żerów.  Wręczono także na-
grody w konkursie fotograficznym. 
Tradycyjnie też imprezie towarzy-
szyły dmuchańce, gry planszowe 
i inne atrakcje dla dzieci. W części 
artystycznej wystąpiły: “Polne Maki” 
z Dołubowa, “Kalina” z Żurobic, gru-

pa Volumen, Bayer i Indefinite oraz 
grupa uczniów z miejscowej szkoły. 
Jak co roku swoje stoisko zaprezen-
towała policja oraz straż pożarna. 
Nie zabrakło też oferty gastrono-
micznej.                                     (s)

Więcej na www.wiescipodlaskie.eu 

Rolniku i ogrodniku pamiętaj :
* aplikuj wyłącznie środki 

ochrony roślin dopuszczone do 
obrotu i stosowania na podstawie 
wydanych przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwo-
leń na handel równoległy

* stosuj środki ochrony roślin 
zgodnie z warunkami określonymi 
na etykiecie

* dobieraj środki ochrony roślin 
w taki sposób, aby minimalizować 
negatywny wpływ zabiegów che-
micznych na organizmy niebędące 
celem zabiegu

* nie stosuj preparatów tok-
sycznych dla pszczół w okresie 
kwitnienia roślin uprawnych oraz 
w uprawach, na których występują 
kwitnące chwasty

* wykonuj zabiegi po zakończo-
nych lotach owadów zapylających

* zachowuj minimalne odległo-
ści od pasiek, przestrzegaj okresów 
prewencji, nie wykonuj zabiegów 
w warunkach sprzyjających zno-
szeniu cieczy użytkowej podczas 
zabiegu

NAJWAŻNIEJSZE:
* opryski wykonuj wieczorem, 

wówczas najbardziej toksyczne 
substancje zdążą się rozłożyć. Jeśli  
zrobisz to rano, wówczas szczyt ich 
działania przypadnie na największą 
aktywność roślin miododajnych 
i czas pobierania pożytku przez 
pszczoły.

Rolniku !   
Ratuj pszczoły !
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Jubileuszowy Dzień Nurca

Dobrą tradycją już w Nurcu 
Stacji się stało, że ostatnia sobota 
lipca jest świętem gminy. Nie wszy-
scy mieszkańcy gmin mają czas 
i fundusze na  korzystanie z roz-
rywki i kultury w dużym mieście, 
na wyjazd na zagraniczne wczasy, 
więc władze – a w szczególności 
pracownicy kultury: GOK-ów i bi-
bliotek – starają się takiej rozrywki 
dostarczyć na miejscu. Tegoroczny 
Dzień Nurca wprawdzie odbywał 

się w tym samym od lat miejscu – 
nurzeckim parku – ale w tym roku 
dodatkowo poszerzonym o plac 
przed zaadaptowanym kosztem 1 
mln. zł dawnym dworcem na sie-
dzibę nurzeckich placówek kultury.

Przed licznie zebraną publicz-
nością – w mojej ocenie dużo więk-
szą niż przed rokiem – wystąpiły 

zespoły: Kapela „Szwagry”, zespo-
ły „Niezabudki” i „Tęcza”, Huculska 
Kapela „Serpanok” z Ukrainy, i „Ku-
palinka” z Białorusi, Zespół Pieśni 
i Tańca Ziemi Łosickiej. Był pokaz 
tańca  nowoczesnego w wykonaniu 
grup tanecznych „Last Kings” i „Folk 
Fit”. A po występie gwiazdy wieczo-
ru, dicopolowego zespołu „Impuls”, 
przyszedł czas na zabawę tanecz-
ną przy muzyce zespołu „Szafis”.
To był program głównie dla doro-
słych a najmłodsi .... najmłodszych 

w parku zabawiała chodząca ma-
skotka, a na placu przed biblioteką 
dmuchany plac zabaw, liczne gry 
i animacje.  Oczywiście nie zabrakło 
stoisk gastronomicznych z lodami, 
watą cukrową czy ziemniakami na 
patyku.

 Dzień miejscowości to dzień 
poświęcony na rozrywkę ale tak-

Cd. ze str. 1

że  promocję  bowiem na imprezę 
przybywają często mieszkańcy są-
siednich gmin czy turyści. Program, 
z reguły, jest wszędzie podobny. 
Jedyne co je różni to podejście 
władz samorządowych. Część wój-
tów traktuje to jako okazję promo-
cji własnej osoby, pojawia się na 
otwarciu, pochwali się sukcesami 
i znika. Inni – wprawdzie nieliczni 

– i za to chwaliłem rok temu Wójta 
Gminy Nurzec Stacja – przebywa 
na imprezie przez kilka godzin 
wykorzystując czas na rozmowy 
z mieszkańcami nie za urzędowym 
biurkiem lecz swobodnie, w plene-
rze. Tegoroczne dni miejscowości, 
co różni je od ubiegłorocznych, są 
z reguły poszerzane o wyświęcenie 

samochodów strażackich, bowiem 
rządzące ugrupowanie postanowi-
ło zyskać przychylność strażaków 
i wiele OSP dostało fundusze na 
zakup nowych wozów strażackich. 

W gminie Nurzec Stacja otrzymali 
go strażacy z miejscowości Sie-
michocze i ten pojazd został po-
święcony przez duchownych obu 
wyznań: proboszcza parafi katolic-
kiej w Tokarach i proboszczów pa-
rafii prawosławnych w Żerczycach 
i Telatyczach. Przy takiej uroczy-
stości nie mogło zabraknąć oficjeli. 
Oprócz władz gminy uczestniczył  
m.in. były Marszałek Wojewódz-
twa Podlaskiego Jerzy Leszczyński 
i Starosta Siemiatycki Jan Zalewski. 
I  zrobili to co krytykowałem wyżej. 
Uznali, że są najważniejsi zasłania-
jąc bohaterów uroczystości – stra-
żaków z OSP w Siemichoczach. Ale 
czy takie zachowanie przysporzy im 
wyborców? Wątpię.

Wiesław Stanisław Sokołowski
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Tajniki astronomii będzie zgłę-
biać we Francji 8 osób z powiatu 
białostockiego wraz z grupą ob-
cokrajowców. Będą m.in. uczyć się 
obserwacji nieba, sami  skonstruują 
zegar słoneczny. Ich wyjazd i pobyt 
będzie sfinansowany z Programu 

„Erasmus+ Unii Europejskiej. Napi-
sany przez Francuzów projekt nosi 
tytuł „Czy astronomia może być 
narzędziem edukacji ekologicznej?”. 
Skierowany jest do osób powyżej 18 
roku życia ze szkół prowadzonych 
przez Powiat Białostocki.

Partnerami projektu są: Po-
wiat Białostocki, Uniwersytet w Ry-
dze i  Stowarzyszenie Edukacyjne 
AEP les Companettes z Francji.

24-osobowa grupa polsko-ło-
tewsko-francuska spędzi w sierpniu 
11 dni w miejscowości Cuisery we 
wschodniej Francji (Centrum Eden 
w dn. 20 - 31 sierpnia 2019 r.). 
W planach mają m.in. wizytę w pla-
netarium, będą obserwować słońce, 
sami skonstruują potrzebne do tego 
urządzenia – mówił podczas wizyty 
w starostwie powiatowym w Bia-
łymstoku autor projektu Jean Pierre.

W październiku z kolei Po-
wiat Białostocki planuje złożyć 
swój wniosek w ramach programu 

„Erasmus+” dla młodzieży – poin-
formował starosta Jan Perkowski. 
Planowana tematyka projektu 
dotyczy turystyki aktywnej, edu-
kacji ekologicznej oraz zagadnień,   

Powiat białostocki

Wakacje z astronomią  
we Francji w ramach 
Programu Erasmus +

Cd. str. 7
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GMINA BIELSK PODLASKI
Sprawdzili swoje umiejętności

udało się skupić miejscowych stra-
żaków wokół swojej osoby, a przede 
wszystkim wokół realizacji zadań 
programowych” - podkreśliła wójt 
Rajecka.

W zawodach udział wzięło 11 
- dorosłych - jednostek OSP (w tym 
jedna kobieca) i 5 młodzieżowych. 
Bezkonkurencyjni w obu konkuren-
cjach byli ochotnicy z Pilik i to oni 
zajęli pierwsze miejsce w klasyfi-
kacji generalnej. Dalsza klasyfikacja 

Cd. ze str. 1 przedstawiała się następująco:
2. OSP Stryki,
3. OSP Łubin Kość,
4. Augustowo,
5. Ploski,
6. Hołody
7. Knorozy,
8. Parcewo,
9. Knorydy,
10.Orzechowicze

Także wśród Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych najlepsza 
była drużyna z Pilik. Drugie miejsce 

zajęła MDP z Łubina Kościelnego, 
trzecie MDP z Parcewa, a czwarte 
MDP z Augustowa. 

Startowały także dwie dru-
żyny kobiece: OSP Parcewo i MDP 
Augustowo.

A po zawodach można się 
było ochłodzić w kurtynie wodnej 
i zimnej pianie oraz obejrzeć wystę-
py zespołów artystycznych.

W.S.Sokołowski
(więcej na www.wiescipodlaskie.eu)

Międzynarodowy Festiwal 
teatralny „Wertep” zdobywa coraz 
większą popularność i renomę. Od je-
denastu lat, przez dwa weekendy na 
przełomie lipca i sierpnia, dostarcza  
mieszkańcom południowo- wschod-
niej części województwa  przeżyć ar-
tystycznych na najwyższym poziomie. 
Jest Wertep mixem wydarzeń : od wi-
dowisk plenerowych przez spektakle 
salowe, taneczne i physical theatra, 
dell artowskie klaunady i cyrkowe 
akrobacje do małych form pantoni-
micznych, happeningów i koncertów. 

Występy kończono animacją 
sztuka tworzenia „Impresje z baniek”

W ostatni piątek lipca Wertep 
zawitał do Starego Dworu nad Zale-
wem Siemianówka w gminie Narew-
ka, w sobotę bawił publiczność Narwi, 
a w niedzielę Bielska Podlaskiego. Ma-
giczne spotkania zakończą się w pierw-
szy weekend sierpnia gdy Wertep za-
wita do Dubicz Cerkiewnych, Kleszczel 
i Hajnówki.                                  (mk)

Autorem prezentowanych zdjęć, 
których więcej obejrzycie na naszej 

stronie jest Maciej Zakrzewski. 

Magia i czar na podlaskich bezdrożach
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GMINA NAREWKA

 Mamy pierwszy mural pn. „Makatka” na ścianie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Narewce (powiat hajnowski). Jest jeszcze jeden w Narewkowskiej 
gminie - w Lewkowie Starym.

 Fot. Jan Ciełuszecki

Pierwszy mural w Narewce
Tegoroczny letni festyn (12 

lipca) w Lewkowie Starym w gmi-
nie Narewka (powiat hajnowski) był 
udany. W tym dniu dopisała m. in. 
pogoda. Przyjechały zespoły arty-
styczne z Białostocczyzny i z Ło-
twy. Ze sceny na wolnym powietrzu 
można było posłuchać piosenek 
w czterech językach. Letni koncert 
prowadziła Krystyna Poskrobko (to 
był jej debiut).

 Pięknym akcentem był wy-
stęp solisty Sabodałowa z Dagdy 
(Łotwa). On rozpoczął koncert, po 
nim wystąpiło łotewskie trio. W sło-

Udany festyn w Lewkowie Starym 

Starego, „Kalinki” z Białegostoku, 
„Sevena” z Bielska Podlaskiego i „Art 
Pronaru” z Narwi.

 W festynie uczestniczyli 
przedstawiciele władz gminnych 
Wójt Jarosław Gołubowski, zastęp-
ca Wójta Łukasz Zasim i sekretarz 
gminy Jan Chomczuk, przewodni-
czący Rady Gminy Anatol Romań-
czuk, zastępcy przewodniczącego 
RG Barbara Birycka i Agnieszka 
Gieryng oraz radni Jan Ciełuszec-
ki, Violetta Bondaruk, Mirosława 
Łuksza, Klaudia Miszczuk, Paweł 
Nieścieruk i Aleksander Zdanowski. 
Na kulturalno-rozrywkową imprezę 
przybyło dużo ludzi.

 Wieczorem do tańca grał 
i śpiewał zespół „Twister”. Wszyscy 
świetnie się bawili.

 Tekst i fot . Jan Ciełuszecki

“Cegiełki”  z  Lewkowa  Starego

 Zespół  “Kalinka”  z  Białegostoku

neczne popołudnie po wsi płynęły 
piosenki w czterech językach w wy-

konaniu zespołów z województwa 
podlaskiego „Cegiełek” z lewkowa 

W lipcu br. w Narewce (powiat 
hajnowski) był był organizowany 
plener malarsko-rzeźbiarski. Wzięło 
w nim udział 13 artystów plasty-
ków i rzeźbiarzy z kraju i zagranicy: 
Olga Romańczuk, Ina Dzianiszczyk, 
Gienadź Burczyk i Ilona Kandraczuk 
z Brześcia (Białoruś), Elżbieta Wol-
fgram z Warszawy, Stanisław Osta-
szeweski z Białegostoku, Jolanta 
i Zbigniew Chromieccy z Gdyni, Anna 
Lewalska z Wejherowa, Teresa i To-

masz Świerbutowiczowie z Lublina 
oraz Wiktor Kabac i Marek Sapiołko 
z Hajnówki. Komisarzem pleneru był 
Marek Sapiołko. (na zdjęciu).

Uczestnikom tego typu spo-
tkań i tworzenia dzieł artystycznych 
pod gołym niebem (w tym roku był 
to 18. plener) spodobały się tutejsze 

Nowa wystawa w galerii w Narewce
piękne puszczańskie okolice, uro-
cze nizinne rzeki Narewka i Narew, 
drewniane i murowane cerkiew-
ki, architektura wiejskich starych 
drewnianych domów i budynków 
gospodarczych itp. Przyjeżdżają je 
namalować, uwiecznić na płótnie. 
Dwa obrazy warszawskiej malarki 
są swoistymi dokumentami cieka-
wych ze względu na ich architekturę 
drewnianych budynków (w tym przy-
padku domu i budynków gospodar-

czych za nim stojących w podwórzu) 
w Narewce. Dzisiaj ich już nie zoba-
czymy. Nowy właściciel je rozebrał 
i znikły one z powierzchni ziemi.

Wernisaż wystawy poplenero-
wej odbył się w Galerii im. Tamary 
Sołoniewicz w Narewce 20 lipca br. 
Na spotkanie z artystami malarzami 
i aby obejrzeć ekspozycję nowych 
obrazów przybyło dużo osób. Swoją 
obecnością zaszczycili m. in. Hele-
na Rejent -- dyrektorka Gminnego 
Ośrodka Kultury i Anna Stulgis - bi-
bliotekarka z Narewki oraz Violetta 
Bondaruk, Jan Ciełuszecki, Irena 
Maksymiuk, Klaudia Miszczuk, Sta-
nisław Sadowski i Aleksander Zda-
nowski - radni gminy Narewka. 

 Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

27 lipca br. na scenie w am-
fiteatrze w Narewce (powiat haj-
nowski) wystąpił folklorystyczny 
wokalno-taneczny zespół „Czarnica” 
ze Słowacji. Przed koncertem powi-
tał go Jarosław Gołubowski, wójt 
gminy Narewka. Przybyłym na im-
prezę mieszkańcom m. in. Narewki, 
Eliaszuk, Lewkowa Nowego, Pod-

Koncert „Czarnicy” w Narewce

lewkowia, Planty i Tarnopola życzył 
miłych wrażeń z koncertu. „Czarni-
ca” wystąpiła w pięknych strojach 
ludowych i zaprezentowała ludowe 
piosenki i tańce, które wszystkim 
się spodobały. Każdy punkt progra-
mu był gorąco oklaskiwany.

 
Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Przysłowia ludowe 
na sierpień

Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki 
cały sierpień leci.
Gdy ciepło na Dominika (4 VIII), 
ostra zima nas dotyka.
W pierwszym tygodniu sierpnia 
spieka, zima ciężka, śnieżna 
i długa nas czeka.
Gdy sierpień w upały zbywa, 
lato zwykle długie bywa.
Na święty Wawrzyniec (10 VIII) 
lata już nawet koniec.
Wawrzyniec pokazuje, jaka je-
sień następuje.
Na święty Roch (16 VIII) jaki 
dzień, taka noc,
Kto na święty Bartłomiej (24 
VIII) siał, ten będzie chleb miał.
Kto latem pracuje, ten zimą gło-
du nie czuje.
Dużo grzybów sierpniowych, 
dużo zawiei śniegowych.

 Wybrał Jan Ciełuszecki
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Modernizacja kosiarek kdTc 261 s i kdTc 301 s

ze spulchniaczeM 
na szeroki pokos
Sprawdzone i solidne kosiarki z centralnym zawieszeniem z serii 
KDTC poddano modernizacji. Dzięki niej modele KDTC 261 S 
i KDTC 301 S zostały wyposażone w szeroki spulchniacz.

Kosiarki KDTC znane są z idealnego ko-
piowania terenu, czystości uzyskanej paszy 
i ochrony darni, a także łatwości obsługi oraz 
niskich kosztów eksploatacyjnych. Brakowało 
jednak w tej serii kosiarek z szerokim spulch-
niaczem. Tak przynajmniej było do początku 
ubiegłego roku. Po przeprowadzeniu prac 
modernizacyjnych w tym segmencie SaMasz 
zaprezentował również ofertę kosiarek KDTC 
ze spulchniaczem na szeroki pokos.

Wprowadzone zmiany konstrukcyjne objęły 
ramę główną kosiarek, która została dostoso-
wana do listwy na szeroki pokos. To rozwiązanie 

pozwala na zwięk-
s z e n i e  w yd a j n o -
ści i przyśpieszenie 
przesychania poko-
su. Zmodernizowany 
został również zespół 
tnący, wyposażony teraz w przekładnię zinte-
growaną z możliwością wyboru obrotów spulch-
niacza – 700/1000 obr/min. Zmianom uległ 
również układ zawieszenia, w tym – zaczep, 
ramię ruchome, ramię nośne oraz odciążenie.

Wykorzystanie przy modernizacji, przez 
podlask iego producenta , e lementów 

składowych z innych kosiarek (serii KT i KDD), 
takich jak rama główna, zespół tnący oraz 
spulchniacz, to krok w kierunku unifikacji. 
Jest to celowy zabieg, który umożliwi jesz-
cze prostszą obsługę i eksploatację maszyn 
oraz łatwiejszy dostęp do części zamiennych.

MaSz

Trwałość podniesiona o 25%
RoadBib to interesująca pozycja w gamie opon rolniczych, 

która wynikła ze współpracy firmy Michelin z rolnikami. 
Opona jest o tyle rewolucyjna, że prawdopodob-
nie zdefiniuje zupełnie nowy segment rynku. Jest 
to pierwsze rozwiązanie proponowane do ciąg-
ników o mocy powyżej 200 KM, zaprojektowane 
pod kątem intensywnego użytkowania drogo-
wego i oferujące wysoką trakcję oraz trwałość.

Ciągniki o dużej mocy wykorzystywane w go-
spodarstwach rolnych i na placach budowy 
przez ponad 50% czasu są używane na drodze. 
Pokonują wówczas 80% całego przebytego 
dystansu, często ciągnąc ciężkie przyczepy. 
Konstruktorzy działów badawczo-rozwojowych 
musieli więc opracować rozwiązania, które będą 
w stanie zapewnić trakcję i trwałość na twardych 
i agresywnych drogach nieutwardzonych, ale równie 
dobrze sprawdzą się na miękkiej glebie pól uprawnych.

Efektem ich pracy jest produkt, który posiada nową 
rewolucyjną rzeźbę bieżnika oraz zapewnia większy komfort 

pracy operatora. To pierwsza rolnicza opona Michelin 
o innym niż dotychczas układzie klocków. W bieżniku 

znajdziemy 52 klocki, które w połączeniu z cen-
tralnym żebrem zapewniają o 40% więcej gumy 

na podłożu (i aż o 60% więcej niż tradycyjne 
opony rolnicze). RoadBib to także większa 
trwałość opony – podniesiona o 25%. Tam 
gdzie tradycyjna opona rolnicza gwarantuje 
4000 godzin pracy, firma Michelin obiecuje 
5000 godzin.

Pomimo intensywnego użytkowania 
na drogach, do jakiego nowa opona została 
zaprojektowana, RoadBib oferuje znacznie 
dłuższą żywotność od tradycyjnych opon 

rolniczych. Oprócz trwałości rolnicy dosta-
ją w pakiecie również niższy koszt w pracach 

drogowych i dobrą trakcję w pracach polowych.
MaSz

 | Zmodernizowana listwa KDTC 301 S umożliwia szeroki pokos.

 | Opona Michelin Roadbib w rozmiarze 710/70 R 42.
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Fot. Michelin

ROLNIKU MASZ WYPOWIEDZIANĄ UMOWĘ LUB PROBLEM Z:
  L E A S I N G I E M    B A N K I E M    KO M O R N I K I E M

D Z W O Ń  ! ! !  T E L .  8 8 3  1 8 1  6 0 0
R e s t r u k t u r y z a c j a   z a d ł u ż e n i a   g o s p o d a r s t w   r o l n y c h

P o m o c   p r a w n a   p r z y   U p a d ł o ś c i   Ko n s u m e n c k i e j

Wakacje z astronomią  
we Francji w ramach 
Programu Erasmus +

dotyczących ochrony przyrody. 
Działanie w projekcie  będzie 

polegało m.in. na zaprojektowaniu 
przez młodzież (w grupach między-
narodowych) tras pieszych, rowero-
wych i kajakowych pozwalających 
na odkrywanie rzeki Narwi i jej oko-
lic. Projekt będzie realizowany na 
terenie gminy Łapy i gminy Suraż 
tj. rzeki Narew i jej okolic, a tym 
samym na terenie Narwiańskiego 
Parku Narodowego.

(materiał sp białystok)

Cd. ze str. 4

Zapachniało Puszczą

ciastek maślanych z tzw. maszynki,
- KGW „Jezioranki” z Siemianów-
ki kusiło wiejskimi potrawami na 
czele  ze smalczykiem i świeżymi 
ogórkami,

- KGW w Starym Berezowie zapra-
szało na pierogi,

- KGW z Dobrowody zaprezentowało 
obrzęd pieczenia weselnego koro-
waja

- Stoisko Stowarzyszenia „Kryni-
ca”z Lipin witało hasłem „Wioska 
Bulwy” i częstowało odwiedzających 
ziemniaczanymi potrawami: m.in.

babką i kiszką ziemniaczaną.
To tylko niektóre kulinarne 

stoiska zaprezentowane w „Strefie 
kulinarnej”. Uwieńczeniem prezenta-
cji był konkurs na „ Najlepsze danie 
puszczańskimi ziołami pachnące”, 

do którego zgłoszono 14 potraw. 
Niełatwe zadanie miało więc jury 
w składzie: 

Jerzy Sirak - Burmistrz Haj-
nówki

Barbara Tekieli - dziennikarka 
kulinarna

Eugeniusz Sidoruk - Firma 
„Runo”

Karol Sidoruk - Firma „EkoHer-
ba”.  Ostatecznie wybrano trzy naj-
lepsze potrawy:

I miejsce - „Szarlotka Drew-
niaka Borysa” (Borysówka Wieś 
Drewniana),

II miejsce - smalczyk z ogórka-
mi (KGW „Jeioranki” z Siemianówki)

III - pierogi z jagodami (KGW 
Stare Berezowo)

  Zwiedzającym stoiska towa-
rzyszyła folklorystyczna muzyka 
w wykonaniu ludowych zespołów 
z regionu i zza wschodniej granicy.

Tradycyjnie dużo atrakcji 
czekało na najmłodszych w strefie 
Żubra Pompika. W tej strefie na 

„milusińskich” - i nie tylko - czeka-
ło wiele atrakcji. Można było m.in. 
spróbować wydoić kozę, popisać się 
wiedzą w „Pompikowym Kole For-
tuny”, połowić kaczki czy posadzić - 
i zabrać w udekorowanej samodziel-
nie doniczce - wybrane sadzonki ziół. 

Oczywiście w tej strefie nie 
mogło zabraknąć „ojca” Żubra Pom-
pika - Tomasza Samojluka, uzyskać 
autograf autora i „pompikowy stem-
pelek”.

Była też jeszcze jedna strefa, 
„Strefa Kocyka”, w której można było 
rodzinnie pobiesiadować- odpoczy-
wając po trudach zwiedzania - na 
przyniesionym z domu kocyku. A na 
zakończenie zrelaksować się przy 
muzyce występujących w amfite-
atrze zespołów zarówno z regionu 
jak i gości z Białorusi, Litwy i Łotwy.

Po raz kolejny patronat me-
dialny nad imprezą sprawował nasz 
dwutygodnik.

Wiesław S. Sokołowski
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu.

Cd. ze str. 1

2 sierpnia, godz. 14.00 – Dubicze Cerkiewne - Międzynarodowy Fetiwal 
Teatralny WERTEP                               

3 sierpnia, godz. 15.00 - Orla – Festyn “Orlańskie spotkania”
godz. 15.00 - Kleszczele -  Międzynarodowy Fetiwal Teatral-

ny WERTEP
godz. 17.00 - Lipiny (gm. Hajnówka) – III Piknik Myśliwski
godz. 17.00 - Michałowo – Białoruskie Spotkanie Folkowe 

z Prymakami
4 sierpnia, godz. 10.00 – Narewka – IX Maraton Kresowy
                 godz. 14.00 -  Międzynarodowy Fetiwal Teatralny WERTEP
                 godz.17.00   - Dzień Grodziska  
7 sierpnia - Czyże - Bezpłatne badania mammograficzne
10 sierpnia, godz. 15.00 - Dzień Olszanki (gm. Zabłudów)
15 sierpnia - Siemiatycze - Drohiczyn – Grodzisk – Parada motocykli
17 sierpnia, godz. 17.00 - 466 Urodziny Zabłudowa
25 sierpnia, godz. 12.00 - Jałowka (gm. Michałowo) – Dożynki
                   godz. 13.00 - Zarzeczany – Holi Part Gródek Zalew

Co... gdzie ... kiedy ...

Na stadionie lekkoatletycz-
nym Olimpii w Poznaniu w dniach 
10-12 lipca 2019r. odbyły się finały 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży w Lekkiej Atletyce - Mistrzostwa 
Polski U18. Prawo startu w tych za-
wodach wywalczyła zawodniczka 
Klubu Sportowego „Parkiet Hajnów-
ka” Małgorzata Karpiuk. Jej start 
na dystansie 3000 m, z pewnością 
okazał się być pechowy, albowiem 
już na drugim okrążeniu stadionu, 
podczas zajmowania dogodnych 
pozycji w biegu, jedna z zawod-
niczek nadepnęła na piętkę buta 

prawej nogi Małgorzaty, ściągając 
cholewkę. Ta niewygodna sytuacja 
zmuszała Małgorzatę do dużego 
wysiłku i zdecydowanie obciążała 
prawą nogę. Na ostatnim okrąże-
niu zawodniczka pozbyła się buta 
i na metę dobiega na bardzo dobrej 
piątej pozycji z wynikiem 10:16,07. 
Bardzo dobrze ten fakt odzwier-
ciedlają zdjęcia z biegu na tym 
dystansie. Gdyby nie pech, który 

towarzyszył naszej zawodniczce 
z pewnością sięgnęłaby po medal. 
Tak dobre wyniki uzyskiwane przez 
Małgorzatę Karpiuk oraz innych 
młodszych koleżanek i kolegów 
z naszego klubu w zawodach rangi 

Mistrzostw Polski jak też Między-
wojewódzkich Mistrzostw Młodzi-
ków są możliwe dzięki wsparciu 

Pechowy ale bardzo dobry występ Małgorzaty Karpiuk na Mistrzostwach Polski U18 
władz Miasta Hajnówka, Firmy 
Parkiet Hajnówka, Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji, Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Hajnówce oraz 
Klubu Sportowego Podlasie Biały-

stok, KS Sprinter Siemiatycze oraz 
Podlaskiego Okręgowego Związku 
Lekkiej Atletyki oraz Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego w Białymstoku

Roman Sacharczuk
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