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3rodzonW U  roIu
U WWsoIiem +azoUieAIiem bsoJUent WWdziaťu 2eAFniIi 0oJniAzeH
i *eżneH na IierunIu #IspJoataAHa

+aszWn i +arIetinE 1zIoťW %ťĜUneH
%ospodarstUa WieHsIieEo U WarszaUie
Wť zastĽpAĩ dWreItora .odJasIieEo -ddziaťu 0eEionaJneEo
0i+0
.raAoUať HaIo UiAeprezes #JeUatora 8boƚoUeEo 2ritiAarr
U )rupAu I )rasneEostaUu i maIJer EieťdoUW +a rĜUnieƚ dożUiadAzenie samorzĩdoUe W JataAF
- AzťoneI zarzĩdu UoH
podJasIieEo Edzie odpoUiadať za
Udraƚanie DunduszW uniHnWAF i bWť
radnWm seHmiIu UoHeUĜdztUa podJasIieEo .roUadzi ponadto EospodarstUo roJne U Eminie 1zepietoUo
WiAeprezes 2WJenda Hest
ƚonatW i ma dUĜHIĽ dzieAi .oza
roJniAtUem HeEo pasHĩ Hest sztuIa
IuJinarna

Wystawa malarstwa
w hajnowskim muzeum
W przedostatnim dniu ubieEťeEo roIu U +uzeum i -żrodIu
)uJturW iaťorusIieH U &aHnĜUAe
uJ  +aHa  odbWť siĽ Uernisaƚ
UWstaUW maJarstUa Wťodzimierza
JudmiIa z .oznania absoJUenta
poznaŧsIieH Iademii 1ztuI .iĽInWAF 2UĜrAa maJuHe obrazW oJeHne
oraz Era˿Ii artWstWAzne
!zĽsto na obrazaAF W
JudniIa poHaUia siĽ motWU HabťIa i Iota .ierUsze U sWmboJiAe
AFrzeżAiHaŧsIieH oznaAza poƚĩdanie i poIutĽ oraz ErzeAF i zdradĽ
+oƚe rĜUniez oznaAzaī poszuIiUanie sUoHeH druEieH poťoUW ,atomiast Iot to m in sWmboJ dra-

pieƚnożAi zdradW AiemnożAi ez
Uĩtpienia obrazW teEo maJarza sĩ
inspiroUane sztuIĩ UsAFodu (aI
UieJu innWAF maJarzW on rĜUniez
znieIsztaťAa proporAHe
ƙrĜdťem inspiraAHi dJa artWstW sĩ Judzie uUaƚani za dziUaIĜU
i nie przWstosoUanWAF do ƚWAia
U spoťeAzeŧstUie zbWtnio poAFťoniĽAi mWżJami i marzeniami
a taIƚe Ai niebezpieAznie oUťadniĽAi uroHeniami
2Ľ UWstaUĽ Uarto obeHrzeī Ľdzie ona AzWnna U FaHnoUsIim muzeum do IoŧAa stWAznia
 roIu
(JC)

0oman +aJinoUsIi z ,areUIi poUiat FaHnoUsIi naHpierU
robiť maIietW piĽInWAF UieHsIiAF
dreUnianWAF domĜU z zapaťeI .ierUszĩ z niAF UWIonať
U  roIu .asHonat ma UieJe pomWsťĜU WWIonať maIietĽ
m in daUneEo dreUnianeEo IożAioťa U ,areUAe ItĜreEo Huƚ
nie ma nieszAzĽżJiUWm zbieEiem
oIoJiAznożAi spťonĩť on U JipAu
 roIu ŻUiĩtWnia ta bWťa
Uzniesiona U  roIu i sťuƚWťa
Dziadkowice, Milejczyce

UiernWm przez pĜť UieIu
.an 0oman UWIonať miniaturW UieJu domĜU U tWm rĜUnieƚ
piĽtroUWAF o bardzo AieIaUeH arAFiteIturze .ożUiĽAiť na to UieJe
Azasu !ierpJiUożAi i UWtrUaťożAi
moƚna mu pozazdrożAiī -d poťoUW Urzeżnia  roIu åbudoUať¤
z JisteUeI ze sIJeHIi z drzeU JiżAiastWAF duƚĩ Uspaniaťĩ maIietĽ
biaťoUiesIieEo paťaAu U ItĜrWm
przebWUaJi AaroUie EdW przWHeƚdƚaJi na poJoUania U JasaAF .uszAzW

iaťoUiesIieH .raAĽ przW maIieAie
zaIoŧAzWť  paƘdzierniIa 
roIu
-beAnie eIsponoUana ona
Hest U EaJerii maJarstUa i rzeƘbW
im 2amarW 1oťonieUiAz U ,areUAe -tUarAie UWstaUW odbWťo siĽ
 stWAznia br -beHrzeī Hĩ przWszJi
i przWHeAFaJi mieszIaŧAW m in ,areUIi #JiaszuI *eUIoUa ,oUeEo
.JantW 1iemianĜUIi i 2arnopoJa
3DJRS i EoS
JaM CiDŭTRYDBJi
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*oIaJna %rupa "ziaťania £2WEieJ "oJinW uEu¤ reaJizuHe U szIoťaAF EimnazHaJnWAF i ponadEimnazHaJnWAF
proEram UspieraHĩAW dziaťaJnożA samorzĩdĜU uAznioUsIiAF pt £+ťodW -bWUateJ ¡ .roEram .rzediĽbiorAzożAi
' .arWAWpaAHi U ƚWAiu pubJiAznWm mťodzieƚW z obszaru
dziaťania 1*%" £2WEieJ "oJinW uEu¤
(ednWm z dziaťan reaJizoUanWAF U ramaAF proEramu Hest nauIa samorzĩdnożAi W tWm AeJu U zespoťaAF szIĜť U "ziadIoUiAaAF  6'' ' +iJeHAzWAaAF 
6'' UWbrano +ťodzieƚoUe 0adW %min 0adW JiAzĩ - taI
HaI dorosťe ¡ po  radnWAF i odbWťW Huƚ sUe pierUsze
sesHe (aIie maHa pJanW na naHbJiƚszW oIres napiszemW po
(w)
DeriaAF
EoSo /orSaK Z2 #YiadJowiBD

5W@MPWÌ+ˍMBXGĈMUCHÌ0?BWÌ%KGLWÌUÌ"XG?BIMUGA?AF

5VCTQUVC<CNGYUMKRQPQYPKGY[DTCP[
 stWAznia U 3rzĽdzie WoHeUĜdztUa .odJasIieEo odbWťo siĽ
posiedzenie )onUentu .oUiatĜU
WoHeUĜdztUa .odJasIieEo !eJem
8UiĩzIu .oUiatĜU WoHeUĜdztUa
.odJasIieEo sĩ UspĜJne dziaťania
zmierzaHĩAe do pozWsIiUania żrod-

IĜU zeUnĽtrznWAF na reaJizaAHĽ
zadaŧ 1amorzĩdĜU
-bradW rozpoAzĽto od spotIania z WoHeUodĩ WWbrano teƚ
noUW 8arzĩd (eEo przeUodniAzĩAWm zostať ponoUnie starosta siemiatWAIi (an 8aJeUsIi UiAeprze-

UodniAzĩAWm UWbrano starostĽ
UWsoIomazoUieAIieEo oEdana
8ieJiŧsIieEo W sIťadzie 8arzĩdu znaJazť siĽ rĜUnieƚ 0Wszard
nusieUiAz seIretarz 1tarostUa
.oUiatoUeEo U ieJsIu .odJasIim
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16 grudnia - Kleszczele. #IumeniAznĩ UiEiJiĽ Huz po
raz  zorEanizoUaJi urmistrz
)JeszATzeJ pra˿Ľ rzWmsIoIatoJiAIĩ i praUosťaUnĩ oraz 2oUarzWstUo .rzWHaAiĜJ 8iemi )JeszAzeJoUsIieH 2Wm razem spotIano siĽ U )arAzmie u WaJenteEo
W WiEiJii Uzieťo udziať oIoťo 
osĜb a UżrĜd niAF *udmiťa "udar dWreItor !entrum #duIaAHi
)uJturaJneH U WWsoIim na iaťorusi oraz zespĜť å)atrWnIa¤
20 grudzieɬ £ Milejczyce. +oniIa WiJI zdobWťa tWtuť
+iss (ard +edia U UWboraAF
zorEanizoUanWAF przez radio
W naErodĽ +oniIa zadebiutoUaťa U 24 (0" HaIo poEodWnIa
22 grudnia £ 1rzeʁcianka. 3AznioUie 8espoťu
1zIĜť U !zWƚaAF pod opieIĩ Is
#Jiasza 1upruniuIa oraz +aEdaJenW 8abroAIieH odUiedziJi
pensHonariuszW "omu -pieIi
U 2rzeżAianAe 8aprezentoUaJi
mieszIaŧAom przedstaUienie
boƚonarodzenioUe oraz UrĽAzWJi
pamiĩtIoUe AFoinIi z ƚWAzeniami.
2 grudnia !zyʟe.
W traIAie '6 1esHi 0adW %minW
UrĽAzono upominIi dJa FonoroUWAF daUAĜU IrUi z terenu
EminW. -trzWmaJi He 'Uona "mitruI +irosťaU "mitruI ndrzeH
)orniJuI i 1ťaUomir WiżnieUsIi
¡ UszWsAW z )uraszeUa.
3pominIi otrzWmaJi rĜUnieƚ mieszIaŧAW )JeHniI ItĜrzW zaanEaƚoUaJi siĽ popraUĽ
estetWIi soťeAtUa )JeHniIi ''.
1ĩ to radne "anuta ntosiuI
i EnieszIa )uprianoUiAz oraz
EnieszIa %rWEoruI soťtWs Usi
)JeHniIi '' i nEeJiIa )uprianoUiAz soťtWs Usi 1zapoUo.
 sQycznia £ DroEiczyn.
,a tradWAWHne spotIanie z -rdWnariuszem droFiAzWŧsIim bp.
2adeuszem .iIusem przWbWťo
IiJIaset przedstaUiAieJi Uťadz
paŧstUoUWAF i samorzĩdoUWAF
z obszaru dziaťania Iurii. isIup .iIus zaAFĽAať zebranWAF
do aItWUneEo UťĩAzenia siĽ
U przWEotoUania ŻUiatoUWAF
"ni +ťodzieƚW. W traIAie spotIania UWstĩpiť !FĜr *eżniIĜU
.uszAzW iaťoUiesIieH.
6 sQycznia £ 0ieJiaQycze. -d  r. żUiĽto 2rzeAF
)rĜJi Hest ponoUnie dniem UoJnWm od praAW. ŻUiĽtem bWťo
taIƚe U .0* do  roIu.
W tWm dniu uJiAami miast przeAFodzĩ barUne orszaIi. W 1iemiatWAzaAF orszaI 2rzeAF )rĜJi
przeszedť z para˿i żU. ndrzeHa
oboJi do para˿i WnieboUziĽAia
,+.. -poI mieszIaŧAĜU uJiAami
miasta maszeroUaJi siemiatWAAW
samorzĩdoUAW i bp. "roFiAzWŧsIi
2adeusz .iIus.
10 stycznia ¡ po raz IoJeHnW zaEraťa WieJIa -rIiestra
ŻUiĩteAzneH .omoAW. !FĽtni do
Uspomoƚenia -rIiestrW moEJi
sUoHe datIi UrzuAaī do puszeI
ustaUionWAF U sIJepaAF 0&#*,3 i *'"*

0zerszenie
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.rzedstaUienie HaseťIoUe £)oJĽdniAW¤
U UWIonaniu uAzniĜU z IJasW piateH i szĜsteH rozpoAzĽťo zabaUĽ noUoroAznĩ U 1zIoJe .odstaUoUeH U 1zerszeniaAF. (aseťIa ItĜre przWEotoUano
pod IierunIiem Is. (ĜzeDa %rzeszAzuIa oraz
nauAzWAieJi 'UonW ŤopusIieH arbarW +artWniuI
i 2adeusza 1tĽpIoUsIieEo UzbudziťW duƚe zaintersoUanie obeAnWAF. W podziĽIoUaniu za trud
UťoƚonW U przWEotoUanie HaseťeI WĜHt %minW
#dUard )omoroUsIi obdaroUať mťodWAF aItorĜU aJbumem £.eHzaƚe %minW 1iemiatWAze¤ oraz
torba AuIierIĜU. *aureaAi IonIursu na naHpieInieHszĩ ozdobĽ AFoinIoUĩ WeroniIa ,iemiŧsIa
+iAFať %umieniaI ' JeIsandra 1utWnieA otrzWmaJi
(R)
uDundoUane przez WĜHta naErodW.
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 stWAznia  roIu
U żUietJiAW UieHsIieH U !zWƚaAF
odbWťW siĽ å1potIania z )oJĽdĩ

.raUosťaUnĩ¤. -rEanizatorami spotIania bWJi .araDia .raUosťaUna
8ażniĽAia ,aHżUiĽtszeH +arWi .annW

U !zWƚaAF 8espĜť 1zIĜť U !zWƚaAF
i %minnW -żrodeI )uJturW U !zWƚaAF
8aproszeni EożAie oraz pubJiAznożī moEJi UWsťuAFaī piĽInWAF
IoJĽd U UWIonaniu zespoťu IoJĽdniAzeEo z 8espoťu 1zIĜť U !zWƚaAF
pod IieroUniAtUem .ani +aEdW
8abroAIieH duetu 'za )arAzeUsIa
i +artWna iaťoUieƚeA 8espoťu )oJĽdniAzeEo z )uraszeUa oraz 8espoťu )oJĽdniAzeEo åWierasW¤ z %minW
!zWƚe pod artWstWAznWm IieroUniAtUem .ani 'renW ŤuIaszuI.
(OorSaK 4& CYXƢD)
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W EożAinne proEi &aHnoUsIieEo "omu )uJturW  Erudnia
 r. Ustĩpiťo ponad  osĜb
bW zťoƚWī sobie ƚWAzenia sIosztoUaī UiEiJiHnWAF potraU i Uspomnieī naHAieIaUsze UWdarzenia
zorEanizoUane przez stoUarzWszenie U ostatnim Azasie. 1UoHĩ
obeAnożAiĩ zaszAzWAiJi nas FaHnoUsAW duAFoUni - Is. .roboszAz
(ĜzeD .osIrobIo Is. mitrat +iAFať
,ieEiereUiAz 1tarosta FaHnoUsIi
+irosťaU 0omaniuI urmistrz
+iasta &aHnĜUIa (erzW 1iraI )ieroUniI .oUiatoUeEo !entrum .omoAW 0odzinie U &aHnĜUAe .aUeť
1zWmaniuI oraz "WreItor &aHnoUsIieEo "omu )uJturW 0ożAisťaU
)unAeUiAz.
ŻUiĩteAznW nastrĜH udzieJať
siĽ Uraz z UWHĩtIoUWm i przepiĽInWm IonAertem IoJĽd U UWIonaniu !FĜru *eżniIĜU .uszAzW
iaťoUiesIieH pod oIiem pani

dWrWEent .auJinW 1IiepIo. .o
UspĜJneH modJitUie podzieJeniu
siĽ opťatIiem i prosDorĩ oraz zťoƚeniu sobie ƚWAzeŧ UszWsAW zasiedJi przW żUiĩteAznie zastaUionWm
stoJe. ŻpieUanie IoJĽd i rozdanie
AzťonIom Ioťa sWmboJiAznWAF
upominIĜU zaIoŧAzWťo uroAzWstĩ
UiEiJiĽ a tWm samWm zamInĽťo
teEoroAznW AWIJ spotIaŧ z IuJturĩ
U FaHnoUsIim IoJe.

1potIanie reaJizoUane Hest
dziĽIi dotaAHi 3rzĽdu +iasta &aHnĜUIa U ramaAF zadania å.ropaEoUanie aItWUneEo trWbu ƚWAia
UżrĜd seniorĜU z terenu miasta
&aHnĜUIa¤ oraz dziĽIi UsparAiu
sponsorĜU i darAzWŧAĜU przeIazuHĩAWAF  Ӽ podatIu na rzeAz naszeH
orEanizaAHi.
aTSor KiBIa +DoMiTJ
EoS  rSTr 2mXJKa

0zeAzniI .raU -bWUateJsIiAF dr. dam odnar zaprasza orEanizaAHe spoťeAzne
i mieszIaŧAĜU na spotIanie
IonsuJtaAWHne ItĜre odbĽdzie
siĽ  stWAznia br. U saJi IonDerenAWHneH å(adťodaHnia¤ U 1iemiatWAzaAF - .JaA (ana .aUťa
''  U Eodz. . ¡ .. 2ematem IonsuJtaAHi bĽdĩ praUa
obWUateJa U praItWAe ¡ respeItoUanie probJemW z iAF reaJizaAHĩ praItWIi dWsIrWminaAWHne.
*
urmistrz +iasta 1iemiatWAze .araDia pU. żU. ndrzeHa oboJi oraz 1iemiatWAIi
-żrodeI )uJturW zapraszaHĩ na
IonAert IoJĽd U UWIonaniu
-rIiestrW 1WmDoniAzneH oraz
soJistĜU 0eprezentaAWHneEo
8espoťu rtWstWAzneEo WoHsIa
.oJsIieEo.
)onAert odbĽdzie siĽ
U niedzieJĽ  stWAznia br. o Eodz.
. po mszW żUiĽteH U ItĜreH
udziať UeƘmie orIiestra.
*
1iemiatWAIi -żrodeI
)uJturW zaprasza na 4 +uzWAznĩ
1tronĽ 1iemiatWAz ItĜra odbĽdzie siĽ  JuteEo o Eodz. ..
WWstĩpi %rzeEorz 2urnau. .o
raz pierUszW impreza odbWťa siĽ
U  roAzniAĽ nadania 1iemiatWAzom praU mieHsIiAF U r.
iJetW U Aenie  zť do nabWAia
U 1-).
*
 JuteEo br. na trasaAF
narAiarsIiAF przW zaJeUie nr 
U 1iemiatWAzaAF U Eodz. .
¡ . odbĽdzie siĽ '' ieE
,arAiarsIi 1iem1Ii. 8aUodniAW
UWstartuHĩ U IateEoriaAF  Im
mťodzieƚ do Jat   Im -pen
Iobiet  Im -pen mĽƚAzWzn.
W przWpadIu braIu żnieEu odbĽdĩ siĽ bieEi tradWAWHne. 1zAzeEĜťoUe inDormaAHe ¡ +-1i0 1iemiatWAze teJ.    . (w)
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A jak pani postrzega
zJiany w 0ejJie
*eszIa +iJJera i arbarĽ ,oUaAIĩ poAiĩEnĩť U dĜť
(anusz .aJiIot i partia 0azem.
,oUaAIa utraAiťa U Iampanii
sUoHĩ naturaJnożī. 1taťa siĽ
AzĽżAiĩ aparatu partWHneEo. +iJJer nie potra˿ť znaJeƘī noUeEo
HĽzWIa na debatĽ U JiderIami
partWHnWmi i dJateEo UstaUiť
,oUaAIĩ aJe to bWť bťĩd.
%dWbW 1*" startoUaťo
samodzieJnie z +iJJerem na AzeJe to UeszJibW do 1eHmu. WWborAW 1oHuszu sĩ raAzeH IonserUatWUni i ani ,oUaAIa ani .aJiIot
ze sUoimi sJoEanami o UoJnożAi
raAzeH im nie pasoUaJi. +ťodzi
UWborAW JeUiAW poszJi za partiĩ
0azem. 1zIoda teƚ ƚe taIiAF
Judzi HaI !zarzastW nie bĽdzie
U 1eHmie. +ĜUienie ƚe Uraz
z nie UeHżAiem do 1eHmu 1*"
sIoŧAzWť siĽ U .oJsAe postIo!B ÌQRP Ì
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+ťodzi bieJsAW aItorzW
z %rupW 2eatraJneH å2Fe +..1.).¤
dziaťaHĩAW U )reatWUnWm !entrum )uJturW zaprezentoUaJi spoťeAznożAi bieJsIieH speItaIJ å JaAI
!omedW¤ .etera 1FaDDera. WAzeżnieH U paƘdzierniIu na zaproszenie mieHsAoUeEo !entrum )uJturW
i #duIaAHi .oJsIieH å.Jus¤ EożAiJi
U ruIseJi Edzie podAzas premierW
osiĩEnĽJi sAeniAznW suIAes.
IAHa IJasWAzneH Iomedii
anEieJsIieEo dramaturEa .etera
1AFaDDera rozErWUa siĽ U JondWŧsIim mieszIaniu rindsJeWa. utor
uIazuHe FistoriĽ mťodeEo rzeƘbiarza
uUiIťaneEo U serAoUe zaUiťożAi
IoJeIAHonera dzieť sztuIi. +ťodW
artWsta rindsJeW staHe przed podUĜHnĩ ƚWAioUĩ szansĩ. 8 HedneH
stronW ma przeproUadziī rozmoUĽ
ze sroEim puťIoUniIiem oHAem
sUoHeH narzeAzoneH a z druEieH stronW spodzieUa siĽ UizWtW znaneEo
miJionera zainteresoUaneEo Iupnem HeEo praA.
,a spotIaniu rindsJeW AFAe
UWpażī HaI naHJepieH poƚWAza UiĽA
z mieszIania nieobeAneEo przWHaAieJa nieItĜre mebJe. ,iestetW
spotIanie z oAzeIiUanWmi i niespodzieUanWmi Eożīmi odbWUa siĽ
U AiemnożAiaAF EdWƚ U mieszIaniu
Eażnie żUiatťo. raI żUiatťa utrudnia im IonUersaAHĽ.
- 8ainteresoUanie naszWmi
speItaIJami Uzrasta. W ruIseJi

speItaIJ å'AF AzUoro¤ %abrieJi 8apoJsIieH oraz å JaAI !omedW¤ .etera
1FaDDera obeHrzaťo oIoťo trzWstu
osĜb. 2eraz U naszWm Aentrum saJa
bWťa UWpeťniona po brzeEi ¡ mĜUi
opieIun ErupW i aItor zaUodoUW
+ateusz 1aAFarzeUsIi. ¡ WWHazd
do ruIseJi Usparť (arosťaU oroUsIi urmistrz +iasta ieJsI
.odJasIi ItĜrW Uraz z maťƚonIĩ
zaszAzWAiť sUoHĩ obeAnożAiĩ naszĩ
ErupĽ U piĩtIoUW UieAzĜr.
-sobW EraHĩAe U speItaIJu
UoIĜť siebie niA nie Uidzĩ. 8atopieni
U AiemnożAi poruszaHĩ siĽ niezdarnie ruAFW iAF sĩ pozbaUione sensu
zmieniaHĩ siĽ U żJepAĜU. "iaJoEi iAF
sĩ peťne Fumoru ItĜrW dodatIoUo
udzieJa siĽ im po sIosztoUaniu UWstaUnWAF trunIĜU.
- %ram inteJiEentneEo miťeEo aJe i nerUoUeEo niepeUneEo
siebie rindsJeWa +iJJera mťodeEo
rzeƘbiarza ¡ mĜUi )amiJ +isiuI.
)amiJ ma Huƚ za sobĩ IiJIa rĜJ.
W postaī !aroJ +eJIett narzeAzoneH rindsJeWa mťodeH pannW
na UWdaniu JeAz niezUWIJe rozpieszAzoneH UAieJiťa siĽ "ominiIa
!ioťeI i ,ataJia )otoUiAz.  starĩ
pannĽ pruderWHnĩ i per˿dnĩ $urniTaJ zaEraťa .atrWAHa rtemiuI.
-HAieA !aroJ to dziarsIi
i poIrzWIuHĩAW Azasem poErĩƚonW
U miJAzeniu mĽƚAzWzna niespoIoHnW AierpiĩAW na braI UeUnĽtrzneH rĜUnoUaEi puťIoUniI +eJIett.

W speItaIJu roJĽ oHAa zamieniono
na roJĽ matIi . W tĽ roJĽ dosIonaJe
UAieJiťa nEeJiIa )oUardzieH. 0oJĽ
UťażAiAieJa antWIUariatu &aroJda
%orrinEe sĩsiada rindsJeWa 1aAFarzeUsIi poUierzWť )rzWsztoDoUi
0ombJoUi. .eťnĩ pomWsťĜU osobĽ

UraƚJiUeEo serAa bWstrĩ i ˿EJarnĩ
!JeĽ bWťĩ IoAFanIĽ rindsJeWa
zaEraťa - da .oJaIieUiAz.
W postaī IoJeIAHonera
dzieť sztuIi %eorEa amberEera
miJionera U podeszťWm UieIu UAieJiť siĽ %rzeEorz 8inIieUiAz uAzeŧ IJ.
' z '' *iAeum -EĜJnoIsztaťAĩAeEo im
. 2araszIieUiAza..
1FuppanziEFsa IuJturaJneEo IipiĩAeEo ƚWAiem niemieAIieEo
emiEranta zaAFUWAoneEo pobWtem U nEJii zaErať (aIub )ozťoU
uAzeŧ '4 IJasW 81 nr  im. Wť. 1t.
Reymonta.
W ruIseJi i ieJsIu bieJsAy
aItorzy osiĩEnĽJi sAeniAzny suIAes.
da .oJaIieUiAz "ominiIa !ioťeI nEeJiIa )oUardzieH ,ataJia
)otoUiAz nEeJiIa )oUardzieH
)rzysztoD RombeJ )amiJ +isiuI to
uAznioUie ' *iAeum -EĜJnoIsztaťAĩAeEo im. 2. )ożAiuszIi U ieJsIu
.odJasIim ItĜrzy poza )amiJem
maHĩ przed sobĩ maturĽ. 8a iAF
praAĽ podziĽIoUať +ateusz 1aAFarzeUsIi ItĜry ma nadzieHĽ ƚe U iAF
żJady pĜHdĩ IoJeHni uAznioUie.
- Itor ma UieJe tUarzy
na sAenie UrĽAzamy !i å tUarzy¤ 2UoiAF reaIAHi podAzas naszeH
UspaniaťeH UspĜťpraAy - dziĽIoUaJi
+ateuszoUi mťodzi aItorzy.
%oSo SDJRS 3adDTRY
2YDrDRYDwRJi
2waga Jieszkaɬcy $Jiny 'ucEnowiec Koʁcielny.
Od 1 stycznia 2016 r obsɪugɁ oraz eksploatacjɁ sieci
i urzȭdzeɬ wodociȭgowycE i kanalizacyjnycE na terenie gJiny
przejȭɪ zakɪad $ospodarki KoJunalnej w 'ucEnowcu KoʁcielnyJ z siedzibȭ w KsiɁʟynie przy
ul. Alberta 2.
AwariɁ sieci wodociȭgowycE i kanalizacyjnycE naleʟy
zgɪaszaȯ pod nr tel.  0 10 
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munizm Hest przesadĩ. .ostIomunizm to Hest peUna struItura
nieAzWteJnożī roJi sťuƚb speAHaJnWAF. (aI naHbardzieH mamW z tWm
dzisiaH do AzWnienia. 2o nie muszĩ
bWī Judzie z Iomunizmu. WWstarAzĩ meAFanizmW taIie HaI
braI przeHrzWstożAi UťadzW HeH
DasadoUożī IapitaJizm poJitWAznW posťuEiUanie siĽ straAFem
U rzĩdzeniu poJitWAzne AzWstIi
U mediaAF. 2o Hest Uťażnie Iomunizm. 2o daJeH trUa.
+iJJeroUi trudno bĽdzie
UrĜAiī. *eUiAa poUinna bWī opozWAHĩ pozaparJamentarnĩ. drian 8andberE to JeUiAoUW "aUid WiJdstein. (est podobnW
do nieEo. .odobna AFarWzma
poAzuAie Fumoru UWIsztaťAenie. 2o sĩ osobW ItĜre umieHĩ
postaUiī siĽ taIƚe Uťasnemu
żrodoUisIu U imiĽ sUoHeH UizHi.
8andberE Hest przWszťożAiĩ JeUiAW
(eƚeJi bĽdzie mu siĽ
AFAiaťo.
!zy sukceseJ Joʟna
nazwaȯ wynik partii Ryszarda
-etru
.etru Hest bardzo dobrWm
eIonomistĩ. ,ie UWIorzWstať
sUoHeH UiedzW bo musiaťbW ataIoUaī rzĩd .-. 1zWIoUať siĽ
do roJi IoaJiAHanta .JatDormW.
- UszWstIim mĜEť mĜUiī preAWzWHnieH HaIo eIonomista. 2eraz
niezUiĩzanW uIťadem z .- peUnie bĽdzie mĜUiť UiĽAeH.
A jaka rolɁ w 0ejJie
odegra klu? -awɪa Kukiza
,ie bardzo Uiadomo
Ao reprezentuHĩ sobĩ IuIizoUAW
i U zUiĩzIu z tWm UWdaHe siĽ ƚe
maťa aJe spĜHna i UiedzĩAĩ AzeEo
AFAe Erupa narodoUAĜU UWIorzWsta amorDiAznW IJub )uIiza HaIo
UeFiIuť sUoHeEo proEramu. WeHdĩ na EťoUĽ )uIizoUi ƚebW U 1eHmie mĜA reaJizoUaī sUoHe Fasťa.
0ĜUnoAzeżnie bardzo JubiĽ i AeniĽ )orneJa +oraUieAIieEo i uUaƚam ƚe poUinien zostaī
marszaťIiem 1eHmu AFoAiaƚbW
za sUoHĩ bioEraDiĩ. W trudnWAF
UarunIaAF potraDiť poAiĩEaī za
sobĩ Judzi do podeHmoUania rWzWIa. +a osoboUożī Hest AzťoUieIiem UartożAi żUietnie UWAFoUať sWna. .roUadzenie 1eHmu
zdeAWdoUanie mu siĽ naJeƚW.
Z Jadwigı 2SaMiRYJiR
roYmawiaŭ JaBDJ -iYiMJiDwiBY
*
å-boUiĩzeI szIoJnW bĽdzie siĽ zaAzWnať U  roIu ƚWAia aJe bĽdzie teƚ moƚJiUożī posťania
dzieAIa do pierUszeH IJasW o roI
UAzeżnieH. 8amiast EimnazHĜU
UrĜAi ożmioIJasoUa szIoťa podstaUoUa aJe i AzteroJetnie JiAeum.
' raperzW nie bĽdĩ musieJi Huƚ protestoUaī ƚe U szIoJe nie uAzono
iAF o rotmistrzu .iJeAIim - mĜUi
proD ndrzeH WażIo U rozmoUie
z .iotrem *isieUiAzem.
WiĽAeH o pJanaAF reDormoUania sWstemu ożUiatW przeAzWtasz na naszeH stronie internetoUeH UUU.UiesAipodJasIie.pJ
internetoUeUiesAi.
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 styAznia  roIu miaťo
mieHsAe 1potIanie ,oUoroAzne
(eEo #minenAHi WieJAe ťoEosťaUioneEo 1aUy +etropoJity WarszaUsIieEo i AaťeH .oJsIi z udziaťem
m.in. duAFoUieŧstUa Uťadz samorzĩdoUyAF przedstaUiAieJi nauIi
i szIoJniAtUa sťuƚb munduroUyAF
JeżniAtUa i przedsiĽbiorAĜU. 2eEoroAzne spotIanie U Eminie -rJa
U saJi banIietoUeH å+aestro¤ zEromadziťo ponad  osĜb. .o poUitaniu (eEo #minenAHi przez .ana
.iotra 1eJUesiuIa WĜHta %miny -rJa
oraz IrĜtIim UproUadzeniu +etropoJita 1aUa doIonať podsumoUania
UaƚnieHszyAF Uydarzeŧ U ƚyAiu
!erIUi U minionym roIu. +ĜUiť
teƚ o rozpoAzĽtyAF inUestyAHaAF
i pJanaAF na przyszťy roI oraz UyzUaniaAF HaIie stoHĩ przed !erIUiĩ.
,a zaIoŧAzenie +etropoJita
podziĽIoUať EospodarzoUi spo-

tIania za serdeAzne przyHĽAie i zťoƚyť UszystIim zebranym ƚyAzenia
UszeJIieH pomyżJnożAi U nadAFodzĩAym roIu.
1potIanie przebieEťo U miťeH atmosDerze a U żUiĩteAzny na-
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+iťo nam poinDormoUaī ƚe
nasze dUie imprezy biegoUe
XV -ȓɩMARA1ON %A'NO40KI
I VI %A'NO40KA D42NA01KA

zostaťy nominoUane do tytuťu 8ťotego iegu za  roI U pJebisAyAie
organizoUanym przez naszego partnera medialnego - portal maratonypolsIie.pl.
8 IilIu tysiĽAy imprez biegoUyAF zorganizoUanyAF U .olsAe
nominaAHĽ otrzymaťo  z Azego 
FaHnoUsIie.
WszystIiAF sympatyIĜU zaAFĽAamy do UziĽAia udziaťu U IonIursie.
,aŭgorYaSa ,TRYJaSDK
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strĜH UproUadziťy IoJĽdy UyIonyUane przez mieHsAoUe zespoťy
dziaťaHĩAe przy %minnym -żrodIu
)uJtury U -rJi.
/orSaK 4& .rKa

Twarze znane
i nieznane
8nany ˿lmoUieA +areI WťodzimiroU spotIať siĽ z mieszIaŧAami ielsIa .odlasIiego U ramaAF
organizoUanego od dUudziestu lat
przez ielsIi "om )ultury AyIlu
å2Uarze znane i nieznane¤. %ożī opoUiadať o sUoHeH praAy. ,aHUiĽIsze
zainteresoUanie zebranyAF Uzbudziť
proHeIt naIrĽAenia Dilmu å8naAFor
¤ ItĜry ma byī IrĽAony U przyszťym roIu U ielsIu .odlasIim.
2aIƚe pierUsza AzĽżī å8naAFora¤ byťa IrĽAona U  roIu
U ielsIu. yťo to niezapomniany
Azas dla mieszIaŧAĜU ielsIa boUiem Uielu z niAF traDiťo na plan
˿lmoUy HaIo statyżAi.

Na dɪugie ziJowe wieczory

d5QMÐãr&QOKPKMC94GVVKPIGTC
WydaUniAtUo -tUarte proponuHe niebezpieAznĩ leIturĽ autorstUa "ominIa W. Rettingera pt.
å1oIĜť¤

å1oIĜť¤ to naHlepsza IsiĩƚIa
sensaAyHna od AzasĜU å,ielegalnyAF¤
4inAenta 4. 1eTersIiego.
CzuHesz siĽ bezpieAznie
+yżlisz ƚe U .olsAe nie
ma terrorystĜU
 Heżli siĽ mylisz
2o żUietnie napisana sensaAHa ItĜra przez ponad  stron trzyma AzytelniIa U napiĽAiu nie pozUala

odťoƚyī siĽ na pĜťIĽÔ
"ominiI W. Rettinger ¡ polsIi
pisarz i sAenarzysta. ,apisať sAenariusze miĽdzy innymi do serialu å#Iipa¤
 i ˿lmu å)amienie na szanieA¤
. ,a sUoim IonAie ma nominaAHĽ do nagrody 8ťota )aAzIa za naHlepszy sAenariusz ˿lmoUy ¡ do ˿lmu
å   ¤.

-olityka ogɪupiania
2rudno siĽ nie użmieAFnĩī
gdy AzťoUieI sťyszy poUtarzane
nieustannie przez .i1 zarzuty pod
adresem byťeH Uťadzy ƚe po ożmiu
lataAF rzĩdĜU IoaliAHi .o-.1* zostaUia po sobie tylIo ruiny. .rzeAieƚ po  r. obeAni polityAy .taIie same brednie Uygťaszali pod
adresem .olsIieH RzeAzpospoliteH
*udoUeH.  byťy premier ieleAIi
opoUiadať ƚe oIres .R* to Azas
UiĽIszyAF zniszAzeŧ niƚ oIupaAHa
niemieAIa. -poUieżAi o ruinaAF
po .R* sĩ taI samo Uiarygodne
i uAzAiUe HaI brednie o ruinaAF po
.-. 8 tĩ dożī zasadniAzĩ rĜƚniAĩ
ƚe po .R* zostaťo   przedsiĽbiorstU przemysťoUyAF z ItĜryAF
 noUe Uťadze doproUadziťy do

upadIu.  pieniĽdzmi z Uyprzedaƚy
reszty IoleHne rzĩdy ratoUaťy budƚet paŧstUa.
+oƚe UiĽA absurdalne zarzuty .i1 Uymuszĩ na polityIaAF .HaIĩż reDleIsHĽ na temat tego HaI
to Hest z ruinami ' HaIie to uAzuAie
gdy trzeba tťumaAzyī ƚe siĽ nie Hest
Uielbťĩdem .ostĽpoUanie praUiAy
U spraUie maHĩtIu .R* Hest Azystĩ
sAFizoDreniĩ. iorĩ z tego dorobIu
ile siĽ da i Iťamiĩ ƚe sprzedaHĩ
HaIież ruiny
le praUiAa z oAenĩ tego
oIresu naszeH Fistorii ma duƚo
UiĽIsze problemy. (eH IťamstUa
maHa boUiem IrĜtIie ideologiAzne
nĜƚIi. -gťupianie mťodszyAF poIoleŧ HeszAze siĽ udaHe. .o AzĽżAi dziĽIi UsparAiu praUiAoUyAF mediĜU

 styAznia dziaťaAze 1oHuszu *eUiAy "emoIratyAzneH U Aaťym IraHu odbyUaJi zebrania na ItĜryAF Uybierano przeUodniAzĩAeEo
Rady )raHoUeH 1*". 2aIƚe bieJsAy
AzťonIoUie 1oHuszu oddaJi sUoHe
Eťosy na HedneEo z dziesiĽAiu IandydatĜU.
(aI tUierdzi (erzy 'UaŧAzuI
nastroHe panuHĩAe U bieJsIieH orEanizaAHi - UbreU pozorom - nie sĩ
naHEorsze AFoAiaƚ przeErana UyborAza UieJe zmieniťa taIƚe U sytuaAHi
bieJsIieH orEanizaAHi. 8e UzEJĽdĜU
˿nansoUyAF trzeba byťo zrezyEnoUaī z dotyAFAzasoUeEo JoIaJu . -d
Jistopada siedzibĩ Rady .oUiatoUeH
1*" nie Hest Huƚ piĽIny JoIaJ przy
uJ. )azimierzoUsIieH JeAz sIromny
poIoiI podnaHmoUany od bieJsIieEo
-ddziaťu .22) przy uJiAy +iAIieUiAza  - .
W EťosoUaniu ItĜre odbyUaťo siĽ zEodnie z uAFUaťĩ )raHoUeH )onUenAHi 1*" HednoAzeżnie
U Aaťym IraHu moEJi Uziĩī udziať
AzťonIoUie ItĜrzy do IoŧAa paƘdzierniIa mieJi opťaAone sIťadIi
AzťonIoUsIie. WedťuE (erzeEo
'UaŧAzuIa przeUodniAzĩAeEo IomisHi UyborAzeH na  AzťonIĜU
orEanizaAHi upraUnionyAF do Eťo-

soUania U UyboraAF UziĽťo udziať
 osĜb. nie Hest to naHEorszy UyniI
HaI zUyIJe naHsoJidnieH na Uybory
staUiJi siĽ naHstarsi AzťonIoUie.
W rozmoUaAF podIreżJaJi sUe niezmienne stanoUisIo U spraUie
zaAFoUania JeUiAoUeEo AFaraIteru i dotyAFAzasoUeH nazUy partii.
WpraUdzie z bieEiem Azasu 1oHusz
Aoraz bardzieH UyzbyUa siĽ sUeH
JeUiAoUożAi aJe i taI pozostaHe on
UE niAF Hedynĩ partiĩ EťoszĩAĩ JeUiAoUe ideaťy.
,a przeUodniAzĩAeEo IandydoUaťo dziesiĽī osĜb. 2yJIo piĽAiu
z niAF zysIaťo uznanie bieJsIiAF
dziaťaAzy. ,aHUiĽAeH EťosĜU oddano
na Wťodzimierza !zarzasteEo 
EťosoU. .o IiJIa EťosĜU otrzymaJi
(oanna 1enyszyn (erzy WenderJiAF
)rzysztoD %aUIoUsIi i "ariusz
1zAzotIoUsIi. mi
-d redaIAHi. ieJsAy AzťonIoUie 1*" postaUiJi na UťażAiUeEo
Ionia. .onieUaƚ ƚaden z IandydatĜU nie otrzymať  proAent EťosĜU
!zarzasty otrzymať iAF naHUiĽAeH
Uyboru doIonať )onEres 1*" ItĜry
na przeUodniAzĩAeEo Rady )raHoUeH Uybrať Uťażnie Wťodzimierza
Czarzastego.
( +)
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Rada +inistrĜU zatUierdziťa
staUIĽ zUrotu podatIu aIAyzoUego
zaUartego U Aenie oleHu napĽdoUego UyIorzystyUanego przez produAentĜU rolnyAF. W  roIu staUIa
zUrotu AzĽżAi aIAyzy do paliUa rolniAzego Uyniesie  zťoty za litr Hest to
o  groszy UiĽAeH niƚ byťo U roIu poprzednim. 1ystem zUrotu aIAyzy Ue
UszystIiAF IraHaAF Hest HednaIoUy
natomiast UysoIożī zUrotu zaleƚy
od zamoƚnożAi IraHu. Wedťug uniHnyAF przepisĜU maIsymalny zUrot
moƚe Uynosiī   zť za litr paliUa.
*imit zUrotu podatIu aIAyzoUego U .olsAe  roIu Uynosiť
  zť do FeItara uƚytIĜU rolnyAF
natomiast U roIu  Uzrożnie
do  zť do FeItara 3R. -znaAza to
ƚe staUIa zUrotu AzĽżAi aIAyzy do
paliUa rolniAzego Uyniesie  zťoty za
litr Hest to o  groszy UiĽAeH niƚ byťo
U roIu poprzednim.
2erminy sIťadania Unio-

sIĜU pozostaHĩ bez zmian tH.
- od  lutego  r. do 
lutego  r.
- od  sierpnia  r. do 
sierpnia  r.
.roduAenAi rolni UniosIi
sIťadaHĩ do UĜHta burmistrza U zaleƚnożAi od mieHsAa poťoƚenia gruntĜU rolnyAF. -boUiĩzIoUymi zaťĩAzniIi do UniosIu o zUrot aIAyzy sĩ
DaItury 42 ItĜre stanoUiĩ doUĜd
zaIupu oleHu napĽdoUego.
W pierUszym terminie
sIťadania UniosIĜU DaItury mogĩ
poAFodziī z oIresu od  sierpnia
 r. do  styAznia  r. natomiast U drugim terminie sIťadania
UniosIĜU DaItury mogĩ poAFodziī
z oIresu od  lutego  r. do 
lipAa  r.
8Uroty bĽdĩ UypťaAane na
numer Ionta podany Ue UniosIu
albo gotĜUIĩ U Iasie urzĽdu gminy
lub miasta.
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.olsIi IontrUyUiad UoHsIoUy tra˿a na żlad grupy terrorystyAzneH
przygotoUuHĩAeH zamaAF na UielIĩ
sIalĽ. 2erroryżAi zostaHĩ namierzeni
a sytuaAHa UydaHe siĽ opanoUana. "o
Azasu.
)ilIa lat UAzeżnieH puťIoUniI
)arol 1ienniAIi natra˿ť U Dganistanie
na żlad podUĜHnego agenta. å1oIĜť¤
oDiAer UyUiadu UyszIolony przez
.R*-oUsIie sťuƚby po transDormaAHi
ustroHoUeH zapadť siĽ pod ziemiĽ.
Wyglĩda HednaI na to ƚe nadal dziaťa
a zťapanie go Hest Hedynĩ szansĩ na
oAalenie seteI tysiĽAy ludzi.

ItĜre stanoUiĩ zdeAydoUanĩ UiĽIszożī rynIu medialnego. ' dziĽIi
IompletneH indolenAHi inteleItualneH
i braIu UyobraƘni partyHneH leUiAy.
(aI rĜUnieƚ tego Aiĩgťego
tAFĜrzostUa ItĜre Uielu polityIom
ƚyHĩAym z UyborAĜU leUiAoUyAF
nie pozUala UyHżī z uAzAiUĩ oAenĩ
poUoHenneH .olsIi. ŤaszĩA siĽ do
pogardzaHĩAyAF nimi rzĩdzĩAyAF
i poUiĩzanyAF z Uťadzĩ mediĜU
przeHdĩ do Fistorii. le tylIo HaIo
oportuniżAi i IarieroUiAze.
(eszAze przyHdĩ polityAy
ItĜrzy opoUiedzĩ o tym naHżmielszym proHeIAie spoťeAznym U AaťeH
Fistorii .olsIi. ,ie trzeba idealizoUaī .R*. WystarAzy opieraī siĽ na
tUardyAF DaItaAF i siĽgnĩī po roAzniIi statystyAzne. ,ieAF mĜUiĩ liAz-

by ' taIie Uydarzenia HaI bezAenne dla .olsIi przesuniĽAie graniA
na zaAFĜd. (aI poUszeAFna praAa
bezpreAedensoUy aUans spoťeAzny milionĜU ludzi demoIratyzaAHa
ożUiaty z ItĜreH sIorzystali plebeHusze i liAzni analDabeAi ubezpieAzenia spoťeAzne upraUnienia
urlopoUe i poUszeAFnożī UypoAzynIu bezpieAzeŧstUo soAHalne naHsťabszyAF UysoIi poziom
inteleItualny uniUersytetĜU Azy
dostĽp do Iultury.
(aI siĽ to UszystIo ma do
zaIťamaneH polityIi FistoryAzneH
praUiAy )ożAioťa i mediĜU
JDrYX #omaůRJi
Ĉ/rYDgKıd¨ Mr ()
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GMINA CZEREMCHA
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W ramaAF .rogramu WspĜťpraAy 2ransgraniAzneH .olsIa ¡ iaťoruż ¡ 3Iraina - %mina
CzeremAFa realizoUaťa proHeIt pn.
.opraUa transgraniAznego systemu oAFrony żrodoUisIa gmin
CzeremAFa i WysoIie poprzez rozbudoUĽ inDrastruItury IanalizaAyHneH¤ ' .3...-- -
8adanie Hest UspĜťDinansoUane ze
żrodIĜU #uropeHsIiego 'nstrumentu
1ĩsiedztUa i .artnerstUa .
W dniu  grudnia  roIu
U +ieHsIim "omu )ultury U WysoIim RepubliIa iaťoruż odbyťa
siĽ IonDerenAHa podsumoUuHĩAa
realizoUany przez %minĽ CzeremAFa
proHeIt transgraniAzny przy UspĜťpraAy z .artnerami +ieHsIim )omitetem WyIonaUAzym +iasta WysoIie 1toUarzyszeniem 1amorzĩdĜU
#uroregionu .uszAza iaťoUiesIa
oraz +ieHsIim 8HednoAzonym .rzedsiĽbiorstUem WielobranƚoUym %ospodarIi )omunalno-+ieszIanioUeH
å)amienieAIie ƙ)CF¤. .artnerem
UiodĩAym byťa %mina CzeremAFa.
)onDerenAHĽ otUorzyť i proUadziť +er +iasta WysoIie ¡ +iIoťaH 1aAzyI ItĜry przyUitať zaproszonyAF gożAi oraz podziĽIoUať
za UspĜťpraAĽ i zaangaƚoUanie
strony polsIieH i biaťorusIieH przy
realizaAHi proHeItu transgraniAznego.
.odIreżliť taIƚe ƚe byťa to trudna
sIompliIoUana leAz bardzo Uaƚna
inUestyAHa dla obu partnerĜU.
'reneusz *eoniuI ¡ przedstaUiAiel 3rzĽdu %miny CzeremAFa
oraz 'rina 1taroUoHtoUa ¡ przedstaUiAielIa å)amienieAIiego ƙ)CF¤
zaprezentoUali przybyťym gożAiom
gťĜUne zaťoƚenia realizoUanego
proHeItu U tym rĜUnieƚ planoUany
Ioszt i termin Hego realizaAHi Aele
i eDeIty rzeAzoUe inUestyAHi oraz HeH
UpťyU na popraUĽ oAFrony żrodoUisIa U obszarze przygraniAznym
oraz polepszenie UspĜťpraAy transgraniAzneH.
.roHeIt pn. .opraUa transgraniAznego systemu oAFrony żrodoUisIa gmin CzeremAFa i WysoIie
poprzez rozbudoUĽ inDrastruItury IanalizaAyHneH¤ realizoUany byť
U oIresie od listopada  roIu

do grudnia  roIu. (ego Ioszt
AaťIoUity to     #3Rz Azego     #3R- stanoUi
IUota przyznanego do˿nansoUania
Ӽ IosztĜU IUaliDiIoUanyAF.
W rezultaAie zrealizoUaneH inUestyAHi UybudoUano sieī IanalizaAyHnĩ
o dťugożAi   m oraz  przepompoUnie żAieIĜU U Czeremsze oraz
  m sieAi IanalizaAyHneH i 
przepompoUni U +ieżAie WysoIie.
"ziĽIi UybudoUaneH inDrastruIturze
ponad   osĜb po obu stronaAF
graniAy uzysIa moƚliUożī podťĩAzenia sUoiAF nieruAFomożAi do sieAi
IanalizaAyHneH.
"odatIoUo dziĽIi oszAzĽdnożAiom poUstaťym U traIAie realizoUanego .roHeItu %mina CzeremAFa uzysIaťa moƚliUożī reali-

zaAHi zadania pn. å udoUa gminneH
oAzyszAzalni żAieIĜU przy uliAy $abryAzneH U Czeremsze %mina CzeremAFa¤ ItĜre zaIoŧAzone zostaťo
U dniu  grudnia  r. WyIonaUAĩ praA byť ReHonoUy 8UiĩzeI 1pĜťeI WodnyAF U 1iemiatyAzaAF ul.
rmii )raHoUeH  - 1iemiatyAze. Roboty budoUlane byťy realizoUane U oIresie od  AzerUAa  r.
do  listopada  r. W przeAiĩgu
niespeťna piĽAiu miesiĽAy zostať UybudoUany obieIt oAzyszAzalni żAieIĜU typu biologiAzno-meAFaniAzna
o żredniodoboUeH UydaHnożAi 
m dobĽ. W sIťad obieItu UAFodzĩ
 budynIi budyneI teAFnologiAznosoAHalny meAFaniAznego oAzyszAzania punItu zleUnego $#)-.) Uraz

ze staAHĩ naHazdoUĩ Uiata na agregat i dUa reaItory typu 1 R. -bieIt
DunIAHonuHe na podstaUie dUĜAF
niezaleƚnyAF AiĩgĜU teAFnologiAznyAF o UydaHnożAi  m dobĽ Iaƚdy. .onadto UyIonane zostaťo zagospodaroUanie terenu oAzyszAzalni
poprzez budoUĽ utUardzonego plaAu doHazdoUego z IostIi betonoUeH ogrodzenia drogi doHazdoUeH
nasadzenia zieleni oraz ożUietlenie
plaAu. RealizaAHa inUestyAHi pozytyUnie Upťynie na popraUĽ HaIożAi
żrodoUisIa naturalnego oraz UĜd
gruntoUyAF obszaru przygraniAznego HaI rĜUnieƚ reHonu .uszAzy
iaťoUiesIieH U ItĜrym poťoƚona
Hest %mina CzeremAFa. "odaī naleƚy
ƚe pomimo napotyIanyAF trudnożAi
przy realizaAHi UszystIie terminy
zostaťy zaAFoUane
.odziĽIoUania za UspĜťpraAĽ i zaangaƚoUanie U pozysIiUanie Dunduszy uniHnyAF na realizaAHĽ
UspĜlnyAF przedsiĽUziĽī zťoƚyli
rĜUnieƚ +aria 'UaniuI ¡ 1eIretarz %miny CzeremAFa 1ergiusz
1myI ¡ .rzeUodniAzĩAy Rady %miny
CzeremAFa leIsandr %aťaUaAz
¡ "yreItor .rzedsiĽbiorstUa å)amienieAIie ƙ)CF¤ *udmiťa "udar
¡ reprezentuHĩAa Centrum #duIaAHi
.ozaszIolneH +iasta WysoIie oraz
*eonid iruI ¡ byťy +er +iasta WysoIie. .onadto Iaƚdy z uAzestniIĜU
IonDerenAHi prosiť o gťos aby AFoī
U IilIu sťoUaAF podziĽIoUaī podzieliī siĽ i Uyraziī sUoHe rèeIsHe.
.odAzas IonDerenAHi .an
(an CFomAzuI ¡ "yreItor 1toUarzyszenia 1amorzĩdĜU #uroregionu
.uszAza iaťoUiesIa zaprezentoUať
rĜUnieƚ inny transgraniAzny proHeIt pn. åWspĜlnie AFronimy .uszAzĽ iaťoUiesIĩ¤ U ItĜrym Hednym
z .artnerĜU .roHeItu Hest %mina
CzeremAFa.
)onDerenAHĽ użUietniť UystĽp loIalnyAF zespoťĜU +ieHsIiego
"omu )ultury +iasta WysoIie.
W taI miťeH atmosDerze IonDerenAHa siĽ zaIoŧAzyťa . WszysAy
uAzestniAy podziĽIoUali użAisIali
sobie dťonie i zadeIlaroUali AFĽī
dalszeH UspĜťpraAy.
(MI)
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"nia  grudnia o godzinie
 U %minnym -żrodIu )ultury
U Czeremsze po raz pierUszy odbyť siĽ WieAzĜr WigiliHny dla osĜb
samotnyAF. 'niAHatorem spotIania
byť %minny -żrodeI .omoAy 1poťeAzneH przy UsparAiu 3rzĽdu %miny
U Czeremsze 8espoťu 1zIolno ¡
.rzedszIolnego i %minnego -żrodIa )ultury.
W WigiliHneH UieAzerzy
udziať UziĽli WĜHt %miny CzeremAFa inƚ. +iAFať WrĜbleUsIi
Is. )anoniI &enryI )alinoUsIi Is.
(erzy .lis Is. +iIoťaH iaťomyzy
Is. %rzegorz ,aumoUiAz .rzeUodniAzĩAy Rady %miny CzeremAFa mgr
1ergiusz 1myI oraz pani dyreItor
8espoťu 1zIolno-.rzedszIolnego

mgr +ariola 1zymaŧAzuI i UiAedyreItor mgr (oanna %natoUsIa. .an
WĜHt przyUitať zebranyAF na Wigilii
i zťoƚyť żUiĩteAzne ƚyAzenia. )siĽƚa
rĜUnieƚ zťoƚyli ƚyAzenia żUiĩteAzne
ƚyAzĩA zdroUyAF rodzinnyAF pogodnyAF żUiat oƚego ,arodzenia.
-praUĽ artystyAznĩ spotIania zapeUnili uAznioUie 8espoťu 1zIolno ¡ .rzedszIolnego
U Czeremsze. 3AznioUie żpieUali
IolĽdy i pastoraťIi. .ierogi z Iapustĩ bigos z grzybami AzerUony
barszAzyI żledzie ¡ to tylIo nieItĜre
z daŧ HaIie AzeIaťy na  osĜb
ItĜre UziĽťy udziať U Wigilii dla
osĜb samotnyAF. 8ebrani naHpierU
podzielili siĽ opťatIiem a potem
zHedli UigiliHny posiťeI. Czas umilaťy
IolĽdy żpieUane przez uAzestniIĜU.
2o nie pierUsza taIa iniAHatyUa ItĜra
poIazuHe ƚe U %minie CzeremAFa
ludzie AFĽtnie siĽ spotyIaHĩ.
!B ÌQRP Ì
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 styAznia  roIu
U Ż U i e t l i A y 1 a m o r z ĩ d oUe H
U *eUIoUie 1tarym odbylo siĽ
uroAzyste podsumoUanie praAy
tUĜrAzeH +iIoťaHa WoronieAIiego.
.oeta urodziť siĽ Ue Usi -lAFĜUIa
U gminie ,areUIa. .raAoUať HaIo
nauAzyAiel U szIoťaAF podstaUoUyAF na terenie gminy ,areUIa.
.osiada dyplom uIoŧAzenia UyƚszeH uAzelni. .rzez piĽī lat byť
IieroUniIiem muzyAznym zespoťu artystyAznego £,areUAzanIi¤.
-beAnie U nim żpieUa i HeƘdzi
z nim na IonAerty.

-rganizatorzy beneDisu
- 3rzĩd %miny %minny -żrodeI
)ultury oraz )omisHa ds. 1oAHalnyAF i 1poťeAznyAF Rady %miny
U ,areUAe - Uydali tomiI Uierszy
+iIoťaHa WoronieAIiego pt. £ƙyUuī
piesni¤ tytuť U oryginale. .odAzas
uroAzystożAi rozdaUať on zaproszonym gożAiom IsiĩƚIĽ ze sUoim
autograDem. yť teƚ UyżUietlony
Dilm o poeAie U reƚyserii (erzego
RoUiŧsIiego. W AzĽżAi artysytyAzneH
Uystĩpiťy trzy zespoťy dUa z gminy
,areUIa i Heden z Czyƚ. ŻpieUaťy
one piosenIi do Uierszy Hubilata
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3Iazať siĽ noUy numer
gazety samorzĩdoUeH £,ad ,areUIĩ¤. 1ĩ U nim żUiĩteAzno-noUoroAzne ƚyAzenia mieszIaŧAom
gminy ,areUIa. .rzeAzytaī U nim
moƚna m. in. o zasťuƚonyAF FonoroUyAF daUAaAF IrUi z gminy
,areUIa o pomoAy gminy U zaIresie doƚyUiania dzieAi i mťodzie-

ƚy szIolneH HaI obAFodzono ŻUiĽto
,arodoUe  *istopada U %minnym -żrodIu )ultury U ,areUAe "zieŧ #duIaAHi ,arodoUeH
U 8espole 1zIĜť i "zieŧ 1eniora
U ŻUietliAy 1amorzĩdoUeH U *eU-

IoUie 1tarym oraz HaI realizoUano proHeIt £3szyHmy naszĩ przyszťożī¤ U ŻUietliAy ŻrodoUisIoUeH
U ,areUAe.
,a  stroniAaAF ilustroUanego IUartalniIa £,ad ,areUIĩ¤ znalazťy siĽ publiIaAHe m. in.
o pteAe i anIu 1pĜťdzielAzym
U ,areUAe o tym Ito z mieszIaŧAĜU gminy ,areUIa otrzymať
medale za dťugoletnie poƚyAie
maťƚeŧsIie red. (adUiga )arpiuI
rozmaUiaťa ze £zťotymi parami¤
i zamieżAiťa UyUiady z  parami
maťƚeŧsIimi o tym ƚe Roman
+alinoUsIi UyIonať piĽInĩ duƚĩ
maIietĽ byťego paťaAu AarsIiego
U iaťoUieƚy a taIƚe o osiĩgniĽAiaAF sportoUAĜU z gminy ,areUIa.
Warto doUiedzieī siĽ Azym
zaHmuHe siĽ Rada %miny i HaIi Hest
program rozUoHu gminy. W gazeAie
AieIaUy Hest AyIl £,areUIa U stareH Dotogra˿i¤. (est teƚ Aoż do żmieAFu - Aaťa stroniAa Fumoru i satyry
£ŻmieHmy siĽ na zdroUie¤.
3DJRS i EoS
JaM CiDŭTRYDBJi
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+iIoťaH WoronieAIi zaAzĩť
pisaī utUory poetyAIie U 
roIu. .raAoUať UĜUAzas U szIole U sUoHeH rodzinneH Usi. (ego
Uiersze byťy druIoUane na ťamaAF
tygodniIa £,iUa¤ m. in. U lataAF
- oraz U lataAF . 2Uorzy on daleH. ierze udziať
U IonIursaAF literaAIiAF. (est
laureatem -gĜlnopolsIiego IonIursu biaťorusIieH poezHi i prozy
£"ebiut¤ za Uiersze. "o Uielu Hego
Uierszy +iIoťaH +iaƚenny IieroUniI muzyAzny £CegieťeI¤ napisať
nuty i HaIo piosenIi sĩ żpieUane
przez zespoťy artstyAzne £CegieťIi¤
*eUIoUo 1tare £,areUAzanIi¤
,areUIa i £Wrzosy¤ Czyƚe.

+iIoťaH WoronieAIi urodziť siĽ 
styAznia  roIu.
,a bene˿sie byťy gratulaAHe
piosenIi i podarunIi dla Hubilata.
W imprezie UziĽli udziať m. in. UĜHt
gminy +iIoťaH .aUilAz dyreItorIa
%-) &elena ReHent radny poUiatoUy +irosťaU )ulbaAIi oraz radni
gminy arbara iryAIa *eon CFlabiAz (an CieťuszeAIi gnieszIa
%ieryng i 1tanisť aU 1adoUsIi. .rzyHeAFali dzienniIarze radioUi i teleUizyHni z iaťegostoIu. yťa rĜUnieƚ
obeAna dzienniIarIa +ira ŤuIsza
z £,iUy¤ ItĜra Hest redaItorem
zbiorIu Uierszy +iIoťaHa WoronieA3DJRS i EoS
Iiego.
JaM CiDŭTRYDBJi
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WieAzorem  styAznia
br. U %minnym -żrodIu )ultury
U ,areUAe poUiat FaHnoUsIi
odbyť siĽ IonAert ndrzeHa RybiŧsIiego polsIiego UoIalisty gitarzysty i Iompozytora. .iosenIarz
UystĽpoUať U zespoťaAF £ plus
¤ i £ndrzeH i #liza¤.
W ,areUAe zażpieUať on
piosenIi m. in. £,ie liAzĽ godzin
i lat¤ £Czas relaIsu¤ £+ogťabyż IsiĩƚniAzIĩ moHĩ byī¤ £)oAFam bardzo moAno¤ £.iosenIĽ
o pierUszeH miťożAi¤ £.oAieszanIa¤ £8naHdĽ CiĽ¤ i £8a Iaƚdĩ AenĽ¤.
,a zaIoŧAzenie sUego UystĽpu
żpieUať na £bis¤ piosenIĽ £,ie
liAzĽ godzin i lat¤. )onAert byť
udany.
.o imprezie - a byťo to
U 1ylUestra (uliaŧsIiego - UszysAy Uypili po IieliAFu szampana.

,astĽpnie przed %-)-iem odbyť
siĽ poIaz sztuAznyAF ogni.
3DJRS i EoS
JaM CiDŭTRYDBJi

1toUarzyszenie 8iemi ,areUIoUsIieH zaprasza do udziaťu
U IonIursie tematyAznym £AF Ao
to byť za żlub¤ -- tradyAHe i obyAzaHe
Ueselne U gminie ,areUIa¤. .raAe
literaAIie reportaƚe ilustroUane
zdHĽAiami UyUiady prezentaAHe na
pťytIaAF C" i "4" moƚna nadsyťaī
do  lipAa br. do %minnego -żrod-

Ia )ultury U ,areUAe adres %-)
- ,areUIa ul. ,oUa  .
1zAzegĜťoUyAF inDormaAHi UszystIim zainteresoUanym
udzieli biblioteIarIa nna 1tulgis
pod numerem teleDonu   
 U dni roboAze U godzinaAF od
 do .
(JC)

<#2415<'0+#
+uzeum i -żrodeI )ultury iaťorusIieH U &aHnĜUAe i Centrum
)ulturalne iaťorusi maHĩ zaszAzyt zaprosiī na UystaUĽå1padIobierAy
Uangardy¤ ze zbiorĜU +uzeum 1ztuIi WspĜťAzesneH U +iŧsIu  iaťoruż
Wernisaƚ UystaUy odbĽdzie siĽ  lutego  o godz. . U %alerii +uzeum.
WystaUa otUarta do  '''  r.
.rezentoUana UystaUa praA z +uzeum 1ztuIi WspĜťAzesneH
U +iŧsIu U peUnym sensie Hest odbiAiem poszuIiUaŧ eIsperymentĜU
osiĩgniĽī poIoleŧ artystĜU ItĜryAF z peUnożAiĩ moƚna nazUaī spadIobierAami IlasyAzneH aUangardy. #IspozyAHa sIťada siĽ z dzieť aƚ  autorĜU. ,aHstarsze praAe poUstaťy U  naHmťodsze U  r. .rzedstaUiona eIspozyAHa odIryUa przed Uidzami myżli UspĜťAzesnyAF artystĜU
o rzeAzyUistożAi poIazuHe naHbardzieH AFaraIterystyAzne AeAFy iAF Azasu
i HednoAzeżnie odUoťuHe siĽ do Fistorii.

11 stycznia £ Nurzec
0tacja. W poƚarze  osoboUa
rodzina olAĜU straAiťa UszystIo. "zieIi gminie znaleƘli tymAzasoUe mieszIanie U budynIu
-żrodIa 8droUia. 8 natyAFmiastoUĩ pomoAa przyszli sĩsiedzi
praAoUniAy mieHsAoUeH szIoťy.
.omoAy udzielili taIƚe radni
poUiatu siemiatyAIiego ItĜrzy
zrzuAili sie na zaIup noUeH IuAFenIi gazoUeH.
.omoA dla rodziny nny
i 1ylUestra olA moƚna przeIazyUaī na Ionto
2 01 0006 0021
0 2000 010
11 stycznia £ 0ieJiatycze. 3AznioUie UszystIiAF
szIĜť U gminie obeHrzeli speItaIl £*ist do ŻUietego +iIoťaHa¤
U UyIonaniu integraAyHnego
8espoťu .iesni ' 2aŧAa £+azoUiaAy¤ z WarszaUy
1 stycznia £ Koweɪa.
Wiele szAzĽżAia miať mieszIanieA Usi zaataIoUany na sUoim podUĜrIu przez ƚubra ItĜry
Iopnĩť go trzy razy a nastĽpnie
przeAiagnĩť IilIa metrĜU po
ziemi. Ranny mĽƚAzyzna tra˿ť
do szpitala gdzie stUierdzono
zťamanie oboHAzyIa i ogĜlne
potťuAzenie.
1 stycznia ielsk
Podlaski. "o  maHa trUa
loteria promoAyHna £*oteria
(ubileuszoUa 1poťem¤. "o Uygrania Hest  nagrĜd m.in.
roUery bony toUaroUe talony
na obiady rodzinne.
1 styczeɬ £ Kudrycze. .rzez IilIa godzin siedem zastĽpĜU straƚy poƚarneH
gasiťo budyneI gospodarAzy
Uypeťniony dreUnem.
16 stycznia £ ielsk
P o d l a s k i . £1poťem¤ .11
U ielsIu .odlasIim zamierza
U marAu ropoAzĩī budoUĽ
U dzielniAy &oťoUiesI paUilonu FandloUego o poUierzAFni
 m. 2rzy miesiaAe pĜƘnieH
sIlep ma przyHĩī pierUszyAF
IlientĜU.
1 stycznia £ !zerewki. -dbyťo siĽ '' #IumeniAzne 1potIanie z )olĽdĩ.
.omysťodaUAĩ imprezy byť
Is. Roman )iszyAIi proboszAz
paraDii praUosťaUneH U )oƚanaAF. .omysť spodobať siĽ
dyreIAHi "omu .omoAy 1poleAzneH U CzereUIaAF i %-)
U (uAFnoUAu oraz proboszAzoUi para˿i IatoliAIieH U 2ryAzĜUAe. ,iedzielne IolĽdoUanie spotIaťo siĽ z ogromnym
zainteresoUaniem a szAzegĜlny aplauz Uzbudziť UystĽp
"zieAieAego 8espoťu *udoUego
£(arzĽbinIi¤ z 8espoťu 1zIĜť
U (uAFnoUAu.
20 stycznia 0ieJiatycze. %mina 1iemiatyAze i 3niUersytet .rzyrodniAzo-&umanistyAzny U 1iedlAaAF podpisali
porozumienie o UspĜťpraAy.
UiĽAeH na UUU.UiesAipodlasIie.pl internetoUe UiesAi.
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-d piĩtIu  styAznia U oddziaťaAF terenoUyAF genAHi RynIu
Rolnego U AaťeH .olsAe trUa nabĜr UniosIĜU o przyznanie dopťat
z tytuťu zuƚytego do sieUu lub
sadzenia materiaťu sieUnego Iategorii elitarny lub IUali˿IoUany.
Warto pamiĽtaī ƚe od poAzĩtIu
tego roIu zmieniťy siĽ zasady iAF
przyznaUania.
UiĽAeH inDormaAH na stronie
UUU.UiesAipodlasIie.pl internetoUeUiesAi
Dziadkowice
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W sobotĽ  grudnia 
roIu zostať rozegrany 2urnieH +iIoťaHIoUy U FaloUeH piťAe noƚneH
o .uAFar $irmy ndreUpol ItĜrego organizatorem po raz '6 byť
-żrodeI 1portu i ReIreaAHi U &aHnĜUAe.
RozgryUIi poprzedziťo
uroAzyste otUarAie przez urmistrza +iasta &aHnĜUIa .ana (erzego 1iraIa ItĜry ƚyAzyť UszystIim uAzestniIom Azerpania duƚeH
radożAi z gry. .o Uystĩpieniu burmistrza  piťIarzy z piĽAiu IlubĜU
przystĩpiťo do piťIarsIiAF zmagaŧ.
-prĜAz dUĜAF zespoťĜU
-1iR &aHnĜUIa na parIieAie poHaUiťy siĽ -rliIi AFťopAy urodzeni
U  i mťodsi z .iasta iaťystoI . 2alent iaťystoI -rzeť
1iemiatyAze i %ryDa %rĜdeI. RyUalizaAHa naHmťodszyAF zaUsze budzi
podziU i UielIie emoAHe UżrĜd
samyAF zaUodniIĜU ale taIƚe
UżrĜd rodziAĜU. +imo ƚe dla or-

otrzymaťy Iosze sťodyAzy. "ziĽIuHemy UszystIim za DantastyAznĩ
zabaUĽÔ 1Iťad druƚyn -1iR &aHnĜUIa +ateusz rtemiuI drian
RogaAIi leIsandra -staszeUsIa
+iIoťaH +onaAF ŤuIasz 1aA artosz (erzyI leIsander (aniel 'Uo
RynIoUsIi $ilip "anieleUsIi (an
)aAzoAF +ateusz aAFmat -sIar
2ellos "aUid ugUin "amian
utrymoUiAz +ariusz "obosz
(aIub )ryUoszeH "ominiI .leUa
artosz 1adoUsIi -liTier -sipiuI (aIub )arpiuI leIsander
.aUluAzuI +ateusz )ozťoUsIi.
2renerzy -2omasz "obosz i +areI
&anula.
ramIi dla -1iR zdobyli
"amian utrymoUiAz - leIsander (aniel ¡  (aIub )arpiuI
- -liTier -sipiuI - +ariusz
"obosz-.
-rganizatorzy bardzo dziĽIuHĩ FaHnoUsIim Dirmom taIim
HaI åndreUpol¤- zaIťad drzeUny

ganizatorĜU U taIiAF spotIaniaAF
UyniI nie Hest naHUaƚnieHszy to
U Iaƚdym meAzu nie byťo åtaryDy
ulgoUeH¤. WszystIie zespoťy AFAiaťy zaprezentoUaī siĽ z HaI naHlepszeH strony.
petyt na zUyAiĽstUo miaťy UszystIie zespoťy HednaI to
graAze z -rťa 1iemiatyAze oIazali
siĽ minimalnie lepsi i oni otrzymali oIazaťy puAFar $irmy å,"R#W.-*¤ oraz pamiĩtIoUe zťote
medale. W deIoraAHi zUyAiĽzAĜU
i odznaAzeniu medalami pozostaťyAF druƚyn U zastĽpstUie żU.
+iIoťaHa uAzestniAzyť dyreItor
-żrodIa +irosťaU UIsentiuI
oraz rodziAe FaHnoUsIiAF piťIarzy.
,aHlepszym zaUodniIiem
turnieHu zostať %abriel +ateHuI .
2alent naHUiĽAeH brameI strzeliť
)rystian +antiuI -rzeť i "amian
utrymoUiAz -1iR a naHlepszym
bramIarzem zostať "aUid ugUin
-1iR. ,a zaIoŧAzenie piťIarsIiego spotIania UszystIie zespoťy

%ospodarstUo sadoUniAze
¡ punIt sprzedarzy ul..olna 
oraz .izzerii 1iAiliana. 1ťoUa uznania IieruHemy rĜUnieƚ do .ani oƚeny +arIieUiAz "yreItora 8espoťu 1zIĜť nr  za udostĽpnienie Fali.
.odziĽIoUania naleƚĩ siĽ rĜUnieƚ
rodziAom naszyAF naHmťodszyAF
piťIarzy z #miliĩ i "ariuszem RynIoUsIimi nnĩ "obosz na Azele
ItĜrzy bardzo aItyUnie i AFĽtnie
pomagali U organizaAHi taI duƚego
przedsiĽUziĽAia HaIim Hest nasz
turnieH.
-rganizatorem turnieHu
byť -żrodeI 1portu i ReIreaAHi
U &aHnĜUAe oraz 1toUarzyszenie
)ultury $izyAzneH "13+. 8aUody
proUadziť +irosťaU UIsentiuI
i (anusz *udUiAzaI a nad AaťożAiĩ
AzuUali +areI &anula i Roman
WnuAzIo. 8a gra˿Aznĩ stronĽ Aaťego turnieHu odpoUiedzialna byťa
+aťgorzata +uszIatel.
MarDJ 'aMTKa

W sobotĽ  styAznia odbyť siĽ turnieH o .uAFar WĜHta ,areUIi U piťAe siatIoUeH. "osIonale
spisaťa siĽ U nim druƚyna reprezentuHĩAa -AFotniAzĩ 1traƚ .oƚarnĩ U iaťoUieƚy ItĜra zUyAiĽƚyťa
U zaUodaAF.
- ,aszym zaťoƚeniem minimum byťo Uygranie Hednego
meAzu ¡ mĜUi .iotr -rzeAFoUsIi
Iapitan biaťoUiesIiego zespoťu
¡ nie spodzieUaliżmy siĽ aƚ taI
dobrego UyniIu.
(uƚ pierUsze spotIanie
UsIazyUaťo ƚe straƚaAy z iaťoUieƚy maHĩ szansĽ na dobry UyniI.
+imo przegraneH z &aHnĜUIĩ dUa
do Hednego Uidaī byťo ƚe sĩ U dobreH dyspozyAHi.
)oleHny meAz to ryUalizaAHa z +iAFaťoUem. - zUyAiĽstUie
-1. zadeAydoUaťa przede UszystIim maťa ilożī UťasnyAF bťĽdĜU
oraz bardzo dobra sIuteAznożī
U ataIu. 1zAzegĜlnie przyHmuHĩAy
U oDensyUie radzili sobie bardzo
dobrze. 8UyAiĽstUo iaťoUieƚy ani
przez moment nie byťo zagroƚone.
-statnie spotIanie to meAz
z gospodarzami. 8deAydoUanym
DaUorytem byťa druƚyna z ,areUIi. (ednaI biaťoUiesAy siatIarze
zagrali z ogromnĩ determinaAHĩ.
.onoUnie bardzo sIuteAzni byli
ataIuHĩAy do tego dobrze DunIAHonoUaťa UspĜťpraAa bloIu z obronĩ. "ziĽIi temu po emoAHonuHĩAym i zaAiĽtym meAzu -1. udaťo
siĽ poIonaī gospodarzy zaUodĜU

Ao pozUoliťo na zUyAiĽstUo U Aaťym turnieHu.
- -AzyUiżAie Aaťy zespĜť
naleƚy oAeniī bardzo dobrze ¡
podsumoUuHe .iotr -rzeAFoUsIi
¡ szAzegĜlne UyrĜƚnienie naleƚy
siĽ naszym przyHmuHĩAym- WoHAieAFoUi *isiAIiemu i 2omaszoUi ndrosiuIoUi. ,asza obeAna
Dorma to dobry prognostyI przed
+istrzostUami *81 WoHeUĜdztUa
.odlasIiego ItĜre bĽdziemy organizoUaī Huƚ po raz trzeAi U iaťoUieƚy.
)oŧAoUa IoleHnożī
. iaťoUieƚa  pIt. sety -
. &aHnĜUIa  pIt. sety -
. ,areUIa  pIt. sety -
. +iAFaťoUo  pIt. sety -
WyrĜƚnieni zaUodniAy
+4. 2urnieHu WoHAieAF
*isiAIi  iaťoUieƚa
,aHlepieH rozgryUaHĩAy
WoHAieAF %utoUsIi  iaťoUieƚa
,aHlepieH zagryUaHĩAy "aUid 1IiepIo ,areUIa
,aHlepieH broniĩAy ndrzeH
+oroz &aHnĜUIa
,aHlepieH ataIuHĩAy ŤuIasz
)ruI &aHnĜUIa
,aHlepieH przyHmuHĩAy WoHAieAF %abieA +iAFaťoUo
1Iťad -1. iaťoUieƚa
.iotr -rzeAFoUsIi Iapitan WoHAieAF %utoUsIi WoHAieAF *inIe
+ateusz %utoUsIi WoHAieAF *isiAIi rtur )upieŧ 2omasz ndrosiuI "amian )azimierAzaI.
MaSDTRY &TSowRJi
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)arIĜUIĽ spoƚyUamy AzĽsto. WĽdzonĩ ¡ HaIo baleron na
gorĩAo ¡ pieAzonĩ lub smaƚonĩ oraz
modnie grilloUanĩ. "ziż rĜUnieƚ
proponuHĽ IarIĜUIĽ na gorĩAo ale
z egzotyAznym oUoAem ¡ ananasem. 1maI zadziUiaHĩAy zaAFĽAam
do sprĜboUania Ô

.otrzebuHemy 
  ¡   Ig IarIĜUIi
 puszIĽ ananasa  U plastraAF 
ziarna Iolendry
 ťyƚIi smalAu
sĜl i pieprz do smaIu oraz   do
  Ig dobreH IiszoneH Iapusty.
3myte miĽso osuszyī natrzeī solĩ pieprzem i roztťuAzonymi ziarnami
Iolendry. -toAzyī
Doliĩ i Uťoƚyī do
lodĜUIi na noA.
,a patelni rozpużAiī tťuszAz
i obsmaƚyī miĽso
z IaƚdeH strony.

W poťoUie ubiegťego roIu
radni gminy "ziadIoUiAe podHeli
uAFUaťĽ o liIUidaAHi %minnego
-żrodIa )ultury. 8amiast %-)-u miaťa byī sUietliAa. 2aIĩ deAyzHĽ
motyUoUano potrzeba oszAzĽdzania ¡ a budyneI %-)-u Uymaga
m.in. remontu. rgumentaAHi gminyAF radnyAF nie podzieliť UoHeUoda podlasIi ItĜry uAFyliť deAyzHĽ
rady. ' naszym zdaniem sťusznie bo
oszAzĽdnożAi trzeba szuIaī gdzie
indzieH a nie na Iulturze. "o tematu
UrĜAimy U naHblizszym Azasie przy
omaUianiu budƚetu gminy na roI
bieƚaAy.
(w)
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 stycznia ¡ ,a żlisIieH
naUierzAFni drogi ¡ pomiĽdzy
+oszAzona .aŧsIĩ a ƙerAzyAami
doszťo do AzoťoUego zderzenia samoAFodĜU -pel TeAtra
i RoTer . )ieroUAa RoTera
-letni mieszIanieA RomanĜUI
z urazem nogi tra˿ť do szpitala
U ielsIu .odl a IieroUAa -pla
i Hego pasaƚerIa ¡ oboHe z iaťegostoIu tra˿li do szpitala U 1iemiatyAzaAF.

zdHĽAie ze strony UUU.
podlasIapoliAHa
1 stycznia U oIoliAy
ƙurobiA zderzyťy siĽ trzy samoAFody. )oleHny IieroUAa UidzĩA
UypadeI zagapiť siĽ i udzerzyť
U uAzstniIĜU zderzenia. )ieruHĩAa &ondĩ -letnia mieszIanIa
1iedleA z ogĜlnymi obraƚeniami
tra˿ťa do szpitala.
,a dno brytDanny uťoƚyī UarstUĽ
dobrze odAiżniĽteH Iapusty na
nieH poťoƚyī IarIĜUIĽ naIryī Hĩ
z UierzAFu Iapustĩ Uymieszanĩ
z poIroHonym U IaUaťIi ananasem
i zalaī Aaťożī soIiem z puszIi. .rzyIryī i pieA dUie godziny.
3pieAzone miĽso poIroiī
U plastry i podaUaī z Iapustĩ z ananasem. 1maAznegoÔ
(6iaBYDRŭaw *TBGarDMJo )
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.an WĜHt przypomniať tradyAHe ŻUiat oƚego ,arodzenia  2radyAHa obAFodu ŻUiat oƚego ,arodzenia
zaAzĽťa siĽ IsztaťtoUaī U 64'' UieIu.
"o zUyAzaHĜU żUiĩteAznyAF naleƚĩ
spotIanie U rodzinie przy UspĜlnym
UigiliHnym stole na ItĜrym nie moƚe
zabraInĩī opťatIa sIťadanie sobie
ƚyAzeŧ obdaroUyUanie siĽ prezentami AFoinIi i UspĜlne żpieUanie IolĽd.
CFoinIa na terenie .olsIi poHaUiťa siĽ dopiero U 6'6
UieIu HaIo zUyAzaH zapoƚyAzony
z ,adrenii. 8UyAzaH ubierania
żUiĩteAznego drzeUIa Uiĩƚe siĽ
z postaAiĩ ŻUiĽtego oniDaAego
ItĜry - Uedťug legendy ¡ naUraAaHĩA
germaŧsIie plemiona podAzas boƚenarodzenioUego naboƚeŧstUa żAiĩť
pogaŧsIi dĩb ItĜry podaHĩA znisz-

Azyť oIoliAzne drzeUa z UyHĩtIiem
malutIieH sosny. .ierUszymi ozdobami AFoinIi byťy HabťIa IoHarzĩAe
siĽ z raHsIim drzeUem ƚyAia. %Uiazda
na AzubIu AFoinIi miaťa przypominaī
o %UieƘdzie etleHemsIieH żUieAzIi
symbolizoUaī żUiatťo CFrystusa
ťaŧAuAFy ťaŧAuszIi byťy z Iolei odpoUiedniIiem UĽƚa i nieUoli grzeAFu.
CFoinIĽ Unoszono do domu ozdabiano Hĩ U dniu imienin dama i #Uy.¤

3AzestniAy WieAzoru WigiliHnego mile Uspominali obrzĽdy zUiĩzane z Wigiliĩ i ŻUiĽtami oƚego
,arodzenia obAFodzone daUnieH i te
ItĜre przetrUaťy do dziż. WszysAy byli
zadoUoleni Aieszyli ze spotIania i ƚyAzyli aby spotIaī siĽ za roI dziĽIuHĩA
organizatorom za piĽInĩ iniAHatyUĽ.
- godz.  uAzestniAy spotIania siĽ rozeszli z nadzieHĩ ƚe podHĽta
iniAHatyUa bĽdzie IontynuoUana. (MI)

4Ißʀ!I POD)A0KIß - Niezaleʟne PisJo )okalne

I00N £ 10 - 032

4ydawca genAHa %ospodarAza åWspĜťpraAa¤ spĜťIa z o.o.  ¡  iaťystoI ul. "ĩbroUsIiego  loI.  .rezes WiesťaUa ƙyUoleUsIa. UUU.UiesAipodlasIie.pl internetoUeUiesAi
tel.     e-mail UiesAipodlasIieUp.pl UUU.UiesAipodlasIie.pl iuro ReklaJy e-Jail reklaJawiescipodlaskie.pl
P.O. Redaktor Naczelny WiesťaU 1. 1oIoťoUsIi Iom.    I-zca Redaktora Naczelnego WiesťaU .ietuAF Iom.    z-ca Redaktora Naczelnego (an CieťuszeAIi Iom.   .
0tale wspȠɪpracujȭ +ateusz %utoUsIi +iAFať 'UaniuI (erzy 'UaŧAzuI WiaAzesťaU )uAFarenIo Robert .aneI 8bignieU .odlasIi Waldemar 1taszyŧsIi nna 1tulgis 2adeusz 1zereszeUsIi.
Cena dla ˿rm i instytuAHi   zť 42 ,aIťad  egz.
7a treʁȯ ogɪoszeɬ redakcja nie odpowiada. Druk "ruIarnia .rasoUa U 'gnatIaAF 'gnatIi   - )leosin

