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Krocząc małżeńskim szlakiem 
napotykają na swojej drodze nie 
tylko szczęśliwe wydarzenia, nie-
rzadko też różnego rodzaju rafy. 
Radości i smutki towarzyszą im tak 
samo jak innym ale łatwiej trudno-
ści pokonywać we dwoje a i radość 
jest większa gdy się ją dzieli z naj-
bliższą osobą.  Należycie pielęgno-
wany związek małżeński rozwija się, 

ZŁOTE GODY W ORLI

rozkwita i sprawia, że małżonkowie 
lepiej się poznają, są bardziej zgra-
ni, stąd zapewne i nazwy kolejnych 
rocznic ślubu. Sugerują które z nich 
są jeszcze delikatne (papierowa, 
które kruche (gliniana, kryształowa) 
a które mocne (dębowa). Najpow-
szechniej świętowane rocznice to 
srebrna i złota. Pary, które dożyją 
tej ostatniej, Rada Państwa PRL po-

stanowiła nagradzać Medalem za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Na 
szczęście, w powodzi transforma-
cyjnych likwidacji PRL-owskich me-
dali i odznaczeń, ten medal ostał 
się i do dzisiaj - decyzją Prezydenta 
RP - są nim nagradzani małżon-
kowie, którzy wspólnie przeżyli 50 
lat. Taka wyjątkowa uroczystość  
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Motto dnia:
“Kiedy spotkasz kogoś po drodze,
to nie pytaj, czy wierzy w Boga,
ale czy zrobił coś dla innych.”

papież Franciszek

Wybory za nami, ale jak zwy-
kle, nie wszyscy mogą pogodzić się 
z werdyktem wyborców. Jak zwy-
kle pretekstem są głosy nie ważne. 
Dla części polityków, ich ilość jest 
dowodem na fałszerstwa w komi-
sjach wyborczych, a nie wyrazem 
woli społeczeństwa. Nie potrafią – 
lub nie chcą – zrozumieć, że jest 
część wyborców poważnie traktu-
jących swoje prawa - i obywatelski 
obowiązek - korzysta z nich, bierze 
udział w wyborach, ale nie widząc 
nikogo godnego poparcia  lub nie 
godząc się z działaniami kan-
dydatów, oddaje głos nie ważny. 
A przecież wystarczyłoby na listach 

Moim zdaniem

Przegrani wygrani
umieścić jeszcze jedną opcję „żaden 
z nich” i nie byłoby problemu.  Tylko 
które ugrupowanie będzie na tyle 
odważne, aby to zrobić.

Ale wróćmy do wyników. Bo 
prawdziwym fałszerstwem jest sto-
sowana w Polsce metoda d’Hondta, 
a najlepszym  przykładem na po-
parcie tej tezy jest ilość uzyska-
nych głosów przez partie opozycyj-
ne. Otrzymały one w sumie ok. 10 
mln głosów, wygrany PiS ok. 8 mln, 
ale to on ma więcej mandatów niż 
opozycja razem. I najwyższy czas 
to zmienić , tak aby przeliczanie  
ilości otrzymanych mandatów nie 
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Około trzy miesiące - część 
wakacji, wrzesień i część paździer-
nika - trwał generalny remont szkoły 
w Szerszeniach. Odnowione sale lek-
cyjne i korytarze mienią się wieloma 
kolorami. Gruntownie wyremonto-
wano łazienki. Schody po liftingu 
są bezpieczne. W ubiegłym roku 
budynek szkoły został docieplony 
i zyskał nową elewację zewnętrzną. 
Wymieniono też instalację c.o. 

Szerszenie Kolorowa szkoła

21 października uczniowie roz-
poczęli naukę w odnowionych salach 
lekcyjnych. Do tego czasu zajęcia 
lekcyjne odbywały się w budynku 
byłego gimnazjum w Siemiatyczach.  
Na początku listopada w remonto-
wanych salach pojawią się nowe 
meble.  Koszt remontu został sfi-
nansowany ze środków Gminy Sie-
miatycze.                              (cec)

(foto: ug siemiatycze)

Jedną z przedwyborczych 
obietnic Prawa i Sprawiedliwości 
była walka z wykluczeniem komu-
nikacyjnym. Stworzono Fundusz 
rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicz-
ne. I to właśnie ze środków tego 
funduszu zostało dofinansowane 
uruchomienie linii komunikacyjnej 

w gminie Gródek. W okresie od 1 
października do 31 grudnia na trasie 
Gródek – Waliły Stacja – Grzybowce 

– Wierobie – Bobrowniki – Chomon-
towce  będzie kursował dwa razy 
dziennie autobus.  Należy się cieszyć 
z uruchomienia nowej linii autobuso-
wej, ale dlaczego na określony czas 
tylko do końca roku.?              (wss)

Gródek
Nowa linia autobusowa
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Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy SLD

Najszczersze wyrazy współczucia

Rodzinie i Bliskim
 wsparcia i otuchy w trudnych chwilach 

z powodu śmierci

Jerzego Iwańczuka
składają

koleżanki i koledzy 
ze Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód

Moim zdaniem

Przegrani wygrani
Cd. ze str. 2

premiowało największych, bo to 
betonuje scenę polityczną i partyj-
niactwo. Prowadzi do tego, że dwa 
główne ugrupowania polityczne 
bardziej się zajmują wzajemnym 
oskarżaniem niż krajem.

Wyniki wyborów potwierdziły 
też, że coraz większą rolę odgry-
wają w nich pieniądze. Zapatrzeni 
bezkrytycznie w wielkiego brata 
zza oceanu  małpujemy go i w tym.  
Ale czy tylko pieniądze były powo-
dem  nie najlepszego wyniku osią-
gniętego  przez opozycję.  W mojej 
ocenie, nie mniejsza role odegrał 
po prostu brak programu. Nie wy-
ciągniecie wniosków z przegra-
nych kampanii wyborczych 2015 
roku powodował, że podstawo-
wym „programem” głównej partii 
opozycyjnej było straszenie PiS-

-em  zamiast przedstawienia wizji  
Państwa jaka będzie realizowana 
po wyborach. Inna  to  podbiera-
nie co bardziej atrakcyjnych (pod 
względem ilości możliwych do 
zdobycia głosów) kandydatów od 
konkurencji.  Zwłaszcza z Lewicy, co 

osłabiało inne ugrupowania ale aż 
tak mocno nie wzmacniało Koalicji 
Obywatelskiej.  Kolejna przyczyna 
dotycząca już wszystkich ugrupo-
wań to źle ułożone listy wyborcze. 
Bardziej brano pod uwagę podział 
miejsc pomiędzy koalicjantów, niż 
kto ile może przynieść poparcia, 
stąd też na listach lewicy nie zna-
lazł się  m.in. prof. Iwiński. Czy po 
tych wyborach przegrani (??) potra-
fią wreszcie zastanowić się nad jego 
przyczynami? Po dotychczasowych 
reakcjach sądzę, że nie. A Państwo 
co o tym myślicie? 

P.S. Głupota kierowniczych 
gremiów opozycji liberalnej polega 
nie tylko na braku właściwej dia-
gnozy I barku zrozumienia procesów 
społecznych. Rzecz bowiem w tym, 
że straszenie efektami rządów Pra-
wa i Sprawiedliwości, aferami w wy-
konaniu niektórych działaczy tej 
partii tak naprawdę  kompromituje  
to ugrupowanie w oczach jednych 
wyborców, w oczach innych  umac-
nia wizerunek PiS jako ugrupowania 
walczącego ze skompromitowanym 
elitami.            Wiesław Sokołowski

26 września 2019 r. w Operze 
i Filharmonii Podlaskiej – Europej-
skim Centrum Sztuki w Białymstoku 
Fundacja Polskiego Godła Promo-
cyjnego „Teraz Polska” uhonorowa-
ła 4 laureatów tytułem Promotora 
Polski. W konkursie honorowane są 
osoby i instytucje, których sukce-
sy przyczyniają się do budowania 
marki Polska, których osiągnięcia 
współtworzą pozytywny wizerunek 
naszego kraju. Inicjatywa ta ma po-
kazać sukcesy w dziedzinie przed-
siębiorczości, kultury, nauki, które 
powinny mieć wpływ na nasze po-
czucie tożsamości i na naszą dumę.

Dwóch laureatów związanych 
jest z Hajnówką:

Katarzyna Bonda i Międzynarodowy 
Festiwal  Muzyki Cerkiewnej 

Hajnówka Promotorami Polski

Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 
w uznaniu dla dokonań na rzecz 
jedności poprzez propagowanie 
różnorodności. Statuetkę odebrał 
Mikołaj Buszko, pomysłodawca i or-
ganizator tego wydarzenia. 

Katarzyna Bonda - najpopu-
larniejsza autorka powieści krymi-
nalnych w Polsce, która wychowała 
się w Hajnówce. Obecnie mieszka 
w Warszawie. Wszystkie jej powie-
ści zyskały status bestsellerów. Pra-
wa do wydań zagranicznych zostały 
dotąd sprzedane do 14 krajów, za-
kupiły je największe wydawnictwa 
na świecie.

fot. terazpolska.pl

Przed ostatnimi wyborami 
samorządowym rozpoczęto re-
mont drogi powiatowej z Protas 
do miejscowości Folwarki Małe. 23 
października starosta białostocki 
Jan Perkowski w towarzystwie wice-
starosty Romana Czepe i dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg Marka 
Jędrzejewskiego podpisali umowę 
z firmą Strabag na przebudowę 
kolejnego, 2-kilometrowego od-
cinka. Na remontowanym odcinku 
drogi jezdnia zostanie poszerzona 

do sześciu metrów, wzdłuż dro-
gi powstanie ścieżka rowerowa, 
a w Rafałówce po obu stronach 
ulicy powstaną ciągi pieszo-rowe-
rowe o szerokości 2,5 m.

Wartość inwestycji to 7 mln. zł, 
połowę tej kwoty stanowi dofinanso-
wanie z Funduszu Dróg Samorządo-
wych, a pozostałą część pokryją po 
połowie gmina i powiat. Zakończenie 
prac przewiduje się w listopadzie 
2020 roku.

(czar)

Gmina Zabłudów

Lepsza droga do Rafałówki

17 października w Wyższej 
Szkole Finansów i Zarządzania 
w Białymstoku spotkali się Po-
wiatowi Mistrzowie Plebiscyt Agro 
2019; rolnicy, sołtysi, sołectwa, 
gospodarstwa agroturystyczne, 
gospodynie i koła gospodyń wiej-
skich.  Otrzymali oni pamiątkowe 
dyplomy. Ci, którzy w swoich kate-
goriach otrzymali najwięcej głosów 
odebrali puchary, dyplomy oraz na-
grody rzeczowe za zwycięstwo na 
szczeblu wojewódzkim. Są wśród 
nich reprezentanci z naszego terenu.

* Pierwsze miejsce w katego-
rii „Rolnik roku 2019” zdobył Jan 
Skibicki ze wsi Kuriany w gminie 
Zabłudów.

* W kategorii „Sołtys roku 
2019” zwyciężyła Katarzyna Fi-
limoniuk sołtys wsi Kuraszewo 
w gminie Czyże, a trzecie miejsce 
zajęła Anna Kulesza sołtys wsi  

Kołodno w gminie Gródek.
* W kategorii „Gospodyni roku 

2019” drugie miejsce zajęła Anna 
Czerniakiewicz ze wsi Hajdukowsz-
czyzna w gminie Narew.

* W kategorii „ Koło Gospodyń 
Wiejskich roku 2019” zwyciężyło 
KGW Andryjanki w gminie Boćki, 
a drugie miejsce zajęło KGW Tera-
miśki” z Bud w gminie Białowieża.

* W kategorii „Gospodarstwo 
Agroturystyczne roku 2019” drugie 
miejsce zdobył  „Dworek nad Sta-
wem” w Rudce, na trzecim miejscu 
znalazł się obiekt pod nazwą „Pod 
Skrzydłami Podlasia” z Siemiatycz.

* W kategorii „Sołectwo roku 
2019” trzecie miejsce zajęło sołec-
two Kołodno w gminie Grodek.

Ci którzy zajęli pierwsze miej-
sca będą reprezentować nasze 
województwo w finale krajowym 

„Mistrzów Agro”.                      (sok)

Agro 2019

16 października br. Wójt Gmi-
ny Białowieża Albert Litwinowicz 
wspólnie ze skarbnikiem Alą Bajko 
podpisali umowę na dofinansowa-
nie projektu „Rewitalizacja kultural-
na, społeczna i edukacyjna w BOK 
w Białowieży”. Wartość projektu to 
310 tysięcy zł, z czego 290 000 zł 
będzie pochodzić ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 
2014 - 2020, a pozostałą kwotę 
- 20 000 zł - stanowi wkład wła-
sny Gminy. Projekt obejmuje m.in. 
odmalowanie ścian i wymianę 
posadzki kina „Żubr”. Montaż no-
wych kurtyn scenicznych, wymianę 
oświetlenia scenicznego i wypo-
sażenie kina w projektor multime-
dialny. Pojawią się też nowe fote-
le. Remont rozpocznie się jeszcze 
w tym roku a w połowie następne-
go widzowie będą mogli korzystać 
z całkowicie odnowionego obiektu.

(ws) 

Białowieża

Będzie remont kina

Pod koniec listopada kierowcy 
pojadą nową drogą z Perlejewa do  
Pieczysk. Prawie dwukilometrowy 
odcinek zyska nową nawierzch-
nię asfaltową. Modernizacja drogi 
obejmuje też budowę zjazdów na 
posesję, remonty przepustów pod 
drogą i zjazdami. Poprawi się bez-
pieczeństwo; piesi będą mieli do 
dyspozycji chodniki a  podróżujący 
komunikacja zbiorową  nowe zato-
ki autobusowe. Wartość inwestycji 
to ok. 2 mln złotych. Prawie milion 
złotych zostało pozyskane przez po-
wiat siemiatycki z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Po 564 000 zł do-
łożą solidarnie powiat i gmina. (cec) 

Gmina Perlejewo

Droga Pieczyski - 
Perejewo jak nowa

Po raz dwudziesty, doroczne 
nagrody  w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej, upowszechnia-
nia i ochrony kultury za sezon 
2018/2019 przyznał Marszałek 
Województwa Podlaskiego. Zostały 
one wręczone podczas uroczystej 
Gali, która odbyła się 30 września 
w Operze i Filharmonii Podlaskiej.  

Nagrody otrzymali: aktor Piotr 
Domalewski, prof. Małgorzata Daj-
nowicz wojewódzki konserwator 
zabytków, Włodzimierz Naumiuk 
artysta rzeźbiarz,  Anna Olszewska 
prof. Filii Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w Białymstoku, 
Zbigniew Romaniuk historyk , Jan 
Smyk dziennikarz radiowy, Wiktor 
Dominik Szczygieł producent mu-
zyczny i kompozytor oraz Stowarzy-
szenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Suwałkach.

Mieszkający w Brańsku histo-
ryk, regionalista i działacz społeczny  
Zbigniew Romaniuk nagrodę otrzy-
mał za krzewienie - w szczególności 
wśród dzieci i młodzieży - historii 
Polski i regionu.                    (sok)

Nagrody 
Marszałka
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GMINA WYSZKI

To motto przyświecało spo-
tkaniu, jakie odbyło się 01.10. 2019 
w Świetlicy Wiejskiej w Niewinie 
Borowym. Gospodarzami spotka-
nia były członkinie KGW Aktywna 
Wieś wraz z miejscowymi seniora-
mi. Zaproszono dwa zespoły śpie-
wacze, działające przy Gminnym 
Centrum Biblioteczno Kulturalnym 
w Wyszkach tj. Klub Seniora „Mło-

dzi Duchem” ze Strabli oraz Klub 
Seniora „Razem” z Wyszek. Im-
prezę uświetnili swoją obecnością: 
Przewodnicząca Rady Gminy Wy-
szki Zofia Oksiuta, Wójt  Mariusz 
Korzeniewski i Sekretarz  Tadeusz 
Wielanowski.

Zebranych gości serdecznie 
przywitały panie Bożena Groma-
da i Edyta Borowska, zaprosiły 
też wszystkich do skonsumowa-
nia obiadu przygotowanego przez 
gospodynie z KGW. Następnie wy-
słuchano koncertu obu zespołów. 
Pięknie rozbrzmiewające piosenki 

„Gdzie słyszysz śpiew, tam idź, tam ludzie serca mają….”

Niewino Borowe

Śpiewające pożegnanie lata
wyzwoliły chęć śpiewania u wszyst-
kich zebranych. Radosny śpiew pod 
przewodnictwem grup śpiewaczych 
rozbrzmiewał przez kilka godzin. 
Śpiewającym przygrywał na akor-
deonie  Tomasz Kalinowski, a dyry-
gował  Eugeniusz Ryczkowski. Pięk-
na muzyka z akordeonu porywała 
zebranych do tańca. W trakcie bie-
siadowania organizatorki przepro-

wadziły konkurs  zagadek o jesieni. 
Uroku imprezie dodały dekoracje 
z motywami kolorów jesieni.

Reasumując, należy przyznać, 
że było to jedno z najbardziej uda-
nych spotkań, jakie dotychczas od-
były się w Niewinie Borowym. Suk-
ces jego kryje się w tym, iż wszyst-
kich zebranych połączył śpiew. 
Muzyka i piosenka trafia do serca, 
porusza dusze i potrafi zmieniać 
ludzi. Sukces, to piękne śpiewanie 
wspomnianych grup śpiewaczych. 
Ich trud i praca związana z tzw. pró-
bami śpiewania przynosi sukcesy. 

Śpiew obu zespołów z gminy Wy-
szki rozlega się coraz dalej i przy-
nosi dumę i chwałę swojej gminie. 
Nie mały udział w przygotowanie 
kulinarne spotkania miały panie- 
członkinie KGW „Aktywna Wieś”, 
za co należą się im wielkie słowa 
uznania. Spotkanie to pokazało jak 
następuje rozwój aktywności ko-
biet wiejskich, spowodowany nową 
ustawą o KGW, która umożliwiła 
korzystanie ze środków finanso-
wych przyznawanych przez Rząd 
RP. Nie ma co ukrywać, iż pozyski-
wane środki finansowe wyzwala-
ją chęć i zapał do organizowania 
różnych inicjatyw dla społeczności 
lokalnych. Mamy nadzieję, iż na-
sze władze lokalne jeszcze z więk-
szym entuzjazmem będą wspierały 
i dofinansowywały inicjatywy, które 
mają na celu dobre działania wpły-
wające na łączenie i integrowanie 
mieszkańców naszych wsi.

Organizatorzy tego spotka-
nia serdecznie dziękują przybyłym 
gościom za przyjęcie zaproszenia 
i uświetnienie go tak wspaniałym 
śpiewem. Naszym przemiłym go-
spodyniom wielkie podziękowania 
za okazaną serdeczną gościnność 
wobec wszystkich zgromadzonych 
na tym spotkaniu. To było naprawdę 
śpiewające pożegnanie lata. Myślę, 
że w zdrowiu przetrwamy następu-
jące po sobie pory roku i spotkamy 
się w Niewinie Borowym za rok.
Bożena Gromada - przewodnicząca 

KGW „Aktywna Wieś 

W 13 numerze „Wieści” pi-
saliśmy o pozyskaniu przez gminę 
Wyszki dotacji na termomoderni-
zacje budynku Szkoły Podstawowej 
w Wyszkach.

15 października 2019 r. Wójt 
Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski 
odebrał, z rąk Marszałka Wojewódz-
twa Podlaskiego - czek na termomo-
dernizację budynku Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Wyszkach na kwotę 
1 235 660,15 zł. Całkowita wartość 
projektu to kwota 1 484 729,64 zł, 

Wyszki
Termomodernizacja szkoły

(foto Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego)

w tym współfinansowanie UE w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014 – 2020 wynosi 1 235 
660,15 zł. W ramach inwestycji bę-

dzie ocieplenie budynku szkoły, wy-
miana stolarki okiennej i drzwiowej, 
wymiana kotła gazowego z moder-
nizacją instalacji c.o., montaż paneli 
fotowoltaicznych oraz modernizacja 
oświetlenia. Planowany termin za-
kończenia prac przewiduje się na III 
kwartał 2020r.                       (ugw)

„Gaudeamus igitur” czyli „Raduj-
my się” to pieśń studencka śpiewana 
obecnie na uroczystościach akademic-
kich, a przede wszystkim na inauguracji 
nowego roku akademickiego. Nie zna-
my ani daty ani miejsca jej powstania. 
Jedne źródła podają, że powstała w XIII 
w inne, że w XIV, podobnie jest z miej-

scem, najczęściej wymieniane to śro-
dowisko uniwersyteckie w Hejdelbergu 
lub Sorbonie.

Na tegoroczne inauguracje 
otrzymaliśmy - tradycyjnie - zapro-
szenie z Wyższej Szkoły Ekonomicz-
nej w Białymstoku i Wyższej Szkoły 
Finansów i Zarządzania, a ponie-
waż obie odbywały sie w tym sa-
mym czasie nasz przedstawiciel  

Gaudeamus igitur w WSE
uczestniczył w tej pierwszej.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna po-
wstała w 1996 r. Aktualnie można na 
niej studiować na 4 kierunkach. Naukę 
na I roku studiów stacjonarnych rozpo-
częło 34 studentów. Mogą oni aktyw-
nie działać w Samorządzie Studenckim 
i Akademickim Związku Sportowym. 

W trosce o studentów będących ro-
dzicami Uczelnia uruchomiła 1 marca 
2010r. Elastyczne Przedszkole „Orzełek”.

Po wykładzie inauguracyjnym pt. 
„Polska gospodarka 2020 + dalszy wzrost 
czy stagnacja? Możliwe scenariusze na 
najbliższe lata.” wygłoszonym przez  
dr Wojciecha Nagel nastąpiła uroczysta 
immartykulacja nowych studentów.

  (sok) (foto WSE)

Wiera Niczypruk od lat śpie-
wa w zespole „Malinki” działającym 
przy orlańskim Gminnym Ośrodku 
Kultury.  W dniach 5 - 9 września 
uczestniczyła w V Turnieju Muzyków 
Prawdziwych odbywającym się w Fil-
harmonii Szczecińskiej im. M. Kar-

łowicza w Szczecinie. Organizatorzy 
turnieju  chcą pokazać szerokiemu 
gronu odbiorców bogactwo muzyki 
ludowej z różnych regionów Polski.

Pani Wiera wyśpiewała na tur-
nieju II miejsce w kategorii solistów 
wokalistów. Gratulujemy.        (wss)

Malinniki

Turniej muzyków prawdziwych

W bieżącym roku o stypendium 
Marszałka Województwa Podlaskiego 
za szczególne osiągnięcia w nauce 
ubiegało się 119 uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych. Warunkiem, który na-
leżało spełnić była średnia ocen mini-
mum 5,0 oraz zdobyte laury w zma-
ganiach konkursowych na szczeblu 
minimum wojewódzkim. Stypendia 
w wysokości 4 000 zł otrzymało 51 
uczniów. Najwięcej z  Białegostoku 
i powiatu białostockiego – 34 osoby.

Specjalne certyfikaty potwier-
dzające przyznanie stypendium zo-
stały wręczone 18 października pod-
czas Gali Stypendialnej.  Wręczali je:  
wicemarszałek Stanisław Derehajło 
oraz członkowie zarządu  Wiesława 

Burnos i Marek Malinowski. - Odebrali 
je m.in.:
• Michał Aściukiewicz – Szkoła 

Podstawowa nr 4 w Bielsku Podl., 
laureat m.in. Ogólnopolskiego Kon-
kursu Historycznego im. mjr Marka 
Gajewskiego; śr. 6,00

• Julia Bańkowska – II Liceum Ogól-
nokształcące z  bjn w Bielsku Podl.,  
laureat szczebla centralnego Olim-
piady Języka Białoruskiego, śr. 5,22

• Natalia Dmitruk - II Liceum Ogól-
nokształcące z DNJB w Hajnówce, 
laureat szczebla centralnego 
Olimpiady Języka Białoruskiego, 
śr. 5,90

• Izabela Karczewska – II Liceum 
Ogólnokształcące z DNJB w Haj-
nówce, laureat szczebla centralne-

go Olimpiady Języka Białoruskiego, 
śr. 5,38

• Jakub Rybak – Zespół Szkół nr 4 
w Bielsku Podl., laureat elimina-
cji centralnych Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych; śr. 5,48

• Adam Zabrocki – Gimnazjum nr 3 
w Bielsku Podl., laureat m.in. Woje-
wódzkiego Konkursu Historycznego 
i Geograficznego; śr. 5,75

Uroczystość wręczenia certyfi-
katów uświetnił występ Julii Borowik 
uczestniczki The Voice Kids i sty-
pendystki marszałka w dziedzinie  
artystycznej. Stypendia  Zarządu 
Województwa Podlaskiego  są przy-
znawane od 2016 roku.

(sok)
(foto: urząd marszałkowski)

Stypendyści Marszałka
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DIAMENTOWE I ZŁOTE GODY 

Przeżyli wspólnie 60 lat. Nie mieli przed sobą sekretów. 
Z wyjątkiem jednego. Na szafie stało pudełko po butach prze-
wiązane wstążką, do którego żona zakazała mężowi zaglądać. 
Kiedy jednak żona zaniemogła na starość, postanowiła po-
wiedzieć mężowi o swojej tajemnicy. Mąż przyniósł pudełko, 
otworzył i zobaczył w nim dwie zrobione na szydełku lalki 
i dużą sumę pieniędzy w równiutko poukładanych banknotach. 

- Co to? - zapytał.
- Wiesz, przed ślubem moja babcia zdradziła mi sekret 

szczęśliwego pożycia. Powiedziała: „Jeśli rozzłościsz się na 
męża, to się nie kłóć, tylko zrób na szydełku jedną lalkę”. 
Mąż spojrzał na żonę z miłością, w pudełku były bowiem 
tylko dwie lalki. 

- Ale powiedz, skąd te pieniądze?
- Ze sprzedaży lalek...
Taką historyjkę, może prawdziwą, a może zmyśloną, 

znalazłem wśród archiwalnych materiałów. Mogłaby ją  opo-
wiedzieć chyba każda para małżeńska z wieloletnim stażem. 

Szanowni Jubilaci!
Dziś obchodzimy piękne jubileusze. Macie Państwo 

za sobą 50,60 lat wspólnego pożycia. To doskonała okazja, 
aby przywołać wspomnienia radosnych chwil, a jednocze-
śnie spojrzeć w przyszłość z wiarą, ze jeszcze wiele dobrego 
przed Wami. Dla wielu młodych ludzi, którzy również dzi-

siaj Wam towarzyszą, jesteście wzorem. Otoczeni najbliższy-
mi osobami – dziećmi, wnukami, prawnukami przyjaciółmi, 
macie prawo być dumni z tego, co osiągnęliście, z Waszych 
wspólnych sukcesów, trwałości uczuć oraz z tego, ze razem 
potrafiliście przebrnąć przez trudy wspólnego życia.

W tym uroczystym dniu przyjmijcie najlepsze i najser-

deczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzę 
Państwu jeszcze wielu pięknych lat spędzonych razem, po-
ciechy z dzieci i wnuków, wszystkiego co daje radość oraz 
wielu wzruszeń. Bądźcie nadal tak samo dobrzy dla siebie 
i innych jak dotychczas.                                       Raisa Rajecka

Wójt Gminy

Nawet najbardziej się kochająca. Bo proza życia często do-
starcza powodów do... szydełkowania. Co jednak zrobić, by 
lalek było jak najmniej? Na to pytanie jest tyle odpowiedzi ile 
par małżeńskich. Myślę, że nieraz nad tym zastanawiały się 
pary, które zebrały się 20 października w pięknie odnowionej 
sali konferencyjnej bielskiego Urzędu Gminy.  Gmina jako jed-
na z nielicznych w województwie na jubileuszowe spotkanie 
z okazji 50 lecia pożycia małżeńskiego zaprasza także pary 
z dłuższym stażem małżeńskim. W tym roku w bielskiej gmi-

ZŁOTE GODY W ORLI

odbyła się 1 października br.W sali bankietowej „Maestro” 
spotkała się 16 małżeństw z terenu gminy Orla.  Wójt Gminy 
Leon Pawluczuk wręczył im Medale przyznane przez Prezy-
denta Andrzeja Dudę. Po dekoracji przyszedł czas na życzenia 
od  najbliższych i wspomnienia. 

Uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu 
zespołów działających przy miejscowej Szkole Podstawowej: 

„1/3” oraz Grupy Teatralno-Tanecznej „Bajka”. Jubileusz 50-le-
cia obchodziły następujące małżeństwa: 
1. Eugenia i Antoni Borona
2. Lidia i Włodzimierz Bura
3. Nadzieja i Piotr Ciulkiewicz
4. Walentyna i Jan Grigoruk
5. Olga i Stefan Goworko
6. Anna i Grzegorz Hapunowicz
7. Irena i Wojciech Hoff
8. Antonina i Michał Korniejew
9. Tamara i Aleksy Niestierowicz
10.Danuta i Jan Pług
11.Irena i Grzegorz Sacharczuk
12.Eugenia i Józef Sapieżko
13.Maria i Grzegorz Siebiesiewicz
14.Lidia i Mikołaj Siemieniuk
15.Joanna i Konstanty Szkoda
16.Wiera i Michał Wiazowscy

Jubilatom życzymy dożycia kolejnych rocznic w szczęściu 
i zdrowiu.                                                                     (seb)

Cd. ze str. 1

27 października 2019 r. otwarta została wystawa malar-
stwa Marka Sapiołko w Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce. 
Marek Sapiołko jest kolejnym -trzydziestym piątym już- artystą, 
któremu Muzeum zorganizowało wystawę w ramach projektu 

„Białoruski Alfabet Sztuki”. Projekt ten trwa już 10 lat a zakłada 
promocję artystów, ich twórczość poprzez organizację wystaw 
w galerii Muzeum. Rozpowszechnia również wiedzę na ich temat 
wydając katalogi, które trafiają do wszystkich najważniejszych 
bibliotek w kraju. Tworzona jest też kolekcja dzieł malarstwa 
i rzeźby, której fragment można było oglądać w tym roku min. 
podczas majowej  Nocy Muzeów. 

Na wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt obrazów olej-
nych oraz rzeźby Marka Sapiołko, które są prawdopodobnie nową, 
niedawno otwartą przestrzenią twórczą artysty. Na wernisaż 
przybyli min. hajnowscy artyści jak również artyści z Białorusi.

Marek Sapiołko - ur. 1971 r. w Narewce. Przygodę z malar-
stwem rozpoczął w 2013 roku, choć jak mówi sztuką interesował 
się od zawsze, często miał przy sobie kartkę i długopis, by móc 
naszkicować to, co zaobserwował. Na emeryturze jednak dopiero 
mógł oddać się pasji tworzenia bezgranicznie. Uczęszczał na 
zajęcia Pracowni Technik Plastycznych w Muzeum i Ośrodku Kul-
tury Białoruskiej w Hajnówce, gdzie mógł poznać i wypróbować 
różnorodne techniki plastyczne od rysunku poprzez malarstwo 
a na grafice skończywszy. Dzięki tym zajęciom doskonalił przez 
kilka lat warsztat a jego efekty i ogromny postęp można było 
oglądać na wystawach.  

Chętnie bierze udział w licznych plenerach malar-
skich w kraju i za granicą, w konkursach plastycznych, 
gdzie był kilkakrotnie nagradzany, wystawach grupowych 
i indywidualnych. Uczęszcza do Klubu Plastyka Amatora START  

działającego przy Hajnowskim Domu Kultury.
Marek Sapiołko jest twórcą nieprofesjonalnym, u którego 

na przestrzeni kilku lat można zauważyć ogromny rozwój. Duże 
znaczenie miały zajęcia w Pracowni Technik Plastycznych w Mu-
zeum Białoruskim w Hajnówce, gdzie poznał podstawy – warsztat 
artysty, przeróżne techniki, mógł się rozwijać pod okiem i dzięki 
wskazówkom Daniela Gromackiego. Każdy kolejny plener, wystawy, 
nowi artyści wpływali na jego postrzeganie rzeczywistości, otwie-
rały go artystycznie, poszerzały horyzonty. Oczywiście dużo za-
wdzięcza swej pracy i determinacji oraz niezaprzeczalnie talentowi.       

Mieszka i tworzy na Podlasiu. Przewodnim tematem i ulu-
bionym motywem jest więc podlaski krajobraz w różnych waria-
cjach. Znajdujemy tu meandry rzeki Narewka, rozlewiska Narwi, 
łąki, brzozy, ule czy wioski zagubione wśród lasów. W swoim 
malarstwie chce utrwalić przemijającą rzeczywistość, drewnianą 
architekturę i piękno przyrody unikalnej w skali światowej Puszczy 
Białowieskiej. 

Artysta eksperymentuje, malując pejzaże o różnych porach 
dnia, utrwalając ulotną grę światła i koloru. Jego ulubionym okre-
sem do malowania jest jesień i zima, kiedy to, ze względu na 
warunki atmosferyczne w plenerze stosuje technikę alla prima 
(za pierwszym razem, mokre na mokre), żeby uchwycić to, co jest 
w krajobrazie najważniejsze.

Próbuje różnych technik poczynając od digital painting po 
techniki tradycyjne takie, jak: olej, akryl, monotypia, linoryt, czy ry-
sunek węglem. Niedawno odkrył również rzeźbę w drewnie i myślę, 
że to nie jest ostatnie słowo tego artysty i w tej dziedzinie sztuki…..

 Wystawa do zwiedzania dostępna będzie w Muzeum 
i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce do końca XI 2019.

Agnieszka Tichoniuk

Wystawa malarstwa i rzeźby Marka Sapiołko

Anna i Jan Artemiuk Bronisława i Ryszard Bańkowscy Maria i Aleksander Korsak

Stefania i Stanisław Pietrzykowscy Maria i Włodzimierz Golonko Stefania i Jerzy Goroszkiewicz
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W GMINIE BIELSK PODLASKI

nie jedna para świętowała Kamienne Gody, czyli 70-lecie po-
życia małżeńskiego, 12 par  obchodziło diamentową rocznicę, 
a 11 par Złote Gody.  Stan zdrowia niestety nie pozwolił 
wszystkim przybyć na spotkanie z Władzami Samorządo-
wymi Gminy. W uroczystym spotkaniu uczestniczyło 12 par:  
4 diamentowe i 8 złotych (za 9 parę medal odebrała córka). 

Przybyłych na spotkanie jubilatów powitała Wójt Raisa 
Rajecka – okolicznościowe wystąpienie publikujemy obok. 

Pary obchodzące 60-lecie pożycia otrzymały listy gra-
tulacyjne, pary obchodzące 50-lecie medale.

Aktu dekoracji medalami – i wręczenia listów gratula-
cyjnych - dokonała Wójt Gminy Raisa Rajecka w towarzystwie 
Przewodniczącego Rady Gminy i Z-cy Wójta. Wszyscy zebrani 
otrzymali kwiaty i okolicznościowe upominki. Nie zabrakło 
oczywiście weselnego tortu i lampki szampana. A „Sto lat” 
i „Mnogaje leta” zaśpiewał zebranym zespół „Łuna” z Par-
cewa.

Wiesław Sokołowski

Pary które były na uroczystości:
60 – lecie małżeństwa:
1.      Anna i Jan Artemiuk ze wsi Knorozy
2.      Bronisława i Ryszard Bańkowscy ze wsi Woronie
3.      Maria i Aleksander Korsak ze wsi Haćki
4.      Stefania i Stanisław Pietrzykowscy ze wsi Pietrzykowo – 
Gołąbki

50 – lecie małżeństwa:
1.      Maria i Włodzimierz Golonko ze wsi Kozły
2.      Stefania i Jerzy Goroszkiewicz ze wsi Proniewicze
3.      Krystyna i Walenty Opala ze wsi Brześcianka
4.      Ludmiła i Piotr Owerczuk ze wsi Dubiażyn
5.      Maria i Anatol Sacharczuk ze wsi Łoknica
6.      Nina i Jan Smolewscy ze wsi Ploski
7.      Nina i Grzegorz Szachowicz ze wsi Saki
8.      Helena i Włodzimierz Szurbak ze wsi Parcewo
9.      Wiera i Mikołaj Tomczuk ze wsi Rajki

Pary które nie brały udziału w uroczystości:

70 – lecie małżeństwa:
1.      Anna i Włodzimierz Iwaniuk ze wsi Plutycze

60 – lecie małżeństwa:
1.      Maria i Artemiusz Zieniuk ze wsi Hołody
2.      Nina i Bazyl Iwaniuk ze wsi Knorozy
3.      Nadzieja i Mikołaj Wawreniuk ze wsi Kożyno
4.      Nina i Sergiusz Wawrzeniuk ze wsi Kożyno
5.      Lidia i Teodor Suszcz ze wsi Lewki
6.      Helena i Feliks Wasilewscy ze wsi Łubin Rudołty
7.      Nina i Stefan Łukaszuk ze wsi Piliki
8.      Regina i Stanisław Łuczaj ze wsi Woronie

50 – lecie małżeństwa:
1.      Halina i Kazimierz Grzybowscy ze wsi Augustowo
2.      Raisa i Konstanty Koryccy ze wsi Proniewicze

Książka „Manaslu. Góra Du-
cha, Góra Kobiet„ to relacja z wy-
prawy autorki na znajdujący się 
w Himalajach ośmiotysięcznik 
Manaslu (8156 m), pod 
względem wysokości 

– ósmą górę świata. Po-
dobnie jak inne książki 
Moniki, nie jest to typo-
wa relacja ze wspinaczki, 
uzupełnia ją zbiór róż-
nego typu ciekawostek, 
anegdot i interesujących 
historii dotyczących zarówno hi-
malaizmu, jak i przyrody czy życia 
Nepalczyków.

OTO, CZEGO MOŻNA SIĘ DO-
WIEDZIEĆ W TRAKCIE LEKTURY: 
• dlaczego Manaslu nazywane jest 

Górą Ducha; 
• jak wyglądały pierwsze polskie 

wyprawy na Manaslu (opowieści 
K. Wielickiego i R. Gajewskiego); 

• co sprawia, że Manaslu to góra 
o dość wysokim współczynniku 
śmiertelności; 

• dlaczego wspinacze kojarzą Ma-
naslu z samogonem; 

Warto przeczytać

Monika Witkowska, Manaslu.  
Góra Ducha, Góra Kobiet 

• czy sępy sępią i jak wygląda lo-
kalna tarantula; 

• o czym opowiadają nepalskie 
bajki; 

• jak siły natury, 
w tym lawiny, trzęsie-
nia ziemi i monsunowe 
deszcze wpływają na 
życie lokalnej ludności 
oraz wyprawy wspi-
naczkowe; 

• dlaczego Ma-
naslu to góra kobiet – 

jak działa lokalna policja; 
• jaki sprzęt warto zabrać na wy-

prawę i jak trenować przed wy-
jazdem w góry wysokie; 

• jak zorganizować sobie jeśli nie 
wspinaczkę na szczyt, to przynaj-
mniej himalajski trekking. 

JEDNO JEST PEWNE - TO 
KSIĄŻKA DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY 
KOCHAJĄ GÓRY!

Patroni medialni książki:
Górski Magazyn Sportowy „Góry”  
Miesięcznik „Podróże” 

Fragmenty książki  
na www.wiescipodlaskie.eu

25 października br. miała miej-
sce miła wizyta w Ośrodku Eduka-
cyjnym Nadleśnictwa Browsk, zloka-
lizowanym w malowniczo położonej 
miejscowości Gruszki koło Narewki, 
gdzie odbywała się robocza narada 
pracowników Nadleśnictwa.

Leśników odwiedzili: Ryszard 
Świerczewski, redaktor naczelny 
redakcji Dziennikarskiego Zespołu 
INTERWENCJE w Białymstoku oraz 
pracownicy Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Białymstoku  

– dr Jarosław Krawczyk, rzecznik pra-
sowy oraz Anna Jakimiuk, by podzię-
kować za uratowanie puszczańskiego 
jelenia tonącego - w dniu 17 lipca br 

- w bagnach Leśnictwa Rybaki i wrę-
czyć Dyplom Honorowy Orła Podla-
skich Lasów.

Za trud w ratowaniu zwierzęcia 
zakończony sukcesem zostali nagro-
dzeni: (na zdjęciu od lewej) Ariadna 
Słowik, stażystka z Nadleśnictwa 
Browsk, Tomasz Palak, podleśniczy 
w Leśnictwie Rybaki, Jan Kononiuk, 

Leśnicy z Browska wyróżnieni  
leśniczy Leśnictwa Rybaki oraz Robert 
Miszczak, nadleśniczy Nadleśnictwa 
Browsk.

Dzisiejsze wyróżnienia są dla 
nas wielkim zaskoczeniem. Cieszyli-
śmy się z uratowania dorodnego jele-
nia, gdyby nie szybka pomoc utonąłby 
on w tym bagnie, albo rozszarpałyby 
go inne zwierzęta, ale nie traktowali-
śmy tego jako coś szczególnie boha-
terskiego. A tu dziś nagroda ze strony 
prasy. Serdecznie za nią dziękujemy 

– skwitował naszą wizytę Robert Mi-
szczak, nadleśniczy Nadleśnictwa 
Browsk.     (ars)   foto: Anna Jakimiuk

Krystyna i Walenty Opala Maria i Anatol Sacharczuk Nina i Jan Smolewscy

Nina i Grzegorz Szachowicz Helena i Włodzimierz Szurbak Wiera i Mikołaj Tomczuk

Zgodnie z ogólną zasadą prawa 
autorskiego, na publiczne odtwarzanie 
utworów, w tym utworów muzycznych, 
konieczne jest uzyskanie zezwolenia 
twórcy bądź też innego podmiotu upraw-
nionego z tytułu autorskich praw mająt-
kowych. Od powyższej reguły regulacja 
Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych przewiduje kilka wyjątków 
w ramach tzw. dozwolonego użytku.

Więcej na stronie www.wiescipodlaskie.eu

Radio w przestrzeni 
publicznej. Kiedy legalnie?
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WZRUSZAJĄCE SPOTKANIE

GMINA NAREWKA

Dotrwanie w małżeństwie do 
złotego jubileuszu to nie lada wy-
czyn, dlatego tych, którym to sie 
udaje, trzeba podziwiać i nagra-
dzać. Małżeństwo z najdłuższym 
stażem - nie tylko w Polsce ale 
i w Europie w roku 2011 święto-
wało 80 - czyli dębową - rocznicę 
ślubu. Ignacy i Stefania Stasiuko-
wie z Aleksandrowa Łódzkiego 
przeżyli ze sobą 82 lata i 271 dni. 
To dotychczas nie pobity rekord 
i pobić go co raz trudniej. Związki 
małżeńskie w Polsce są zawierane 
w coraz starszym wieku (26 - 28 
lat) a i tak prawie co drugie mał-
żeństwo kończy się rozwodem. Po-
dziwiajmy więc tych, którzy przybyli 
do Galerii im, Tamary Sołoniewicz 
w Narewce aby świętować 50-le-
cie pożycia małżeńskiego. Przez te 

lata wspólnie pokonywali piętrzące 
się na ich życiowej drodze trudno-
ści, wspólnie dzielili się radością, 
wychowywali dzieci i cieszyli się 
wnukami a 19 października 2019 
roku w ich towarzystwie ze wzru-
szeniem przypominali sobie słowa 
przysięgi wypowiadane w 1969 
roku. Przyznane przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
dostojnym jubilatom wręczył Wójt 
Gminy Narewka Jarosław Gołubow-
ski. W tym szczególnym dniu jubi-
latom towarzyszyli najbliżsi, Były 
więc kwiaty i życzenia nie tylko od 
władz gminy ale dzieci i wnuków.

Redakcja dołącza się do tych 
życzeń i „młodym parom” życzy 
dużo zdrowia i jak najdłuższego 
wspólnego życia.

Złote gody obchodziły pary:
1. Teresa i Jan Berć  

– Siemianówka
2. Helena i Mikołaj Charkiewicz  

- Michnówka
3. Irena i Włodzimierz Drozd  

– Lewkowo Stare
4. Nina i Tadeusz Niemcunowicz – 

Lewkowo Stare
5. Walentyna I Mikołaj Nowik  

– Tarnopol
6. Maria i Włodzimierz Pawluczuk - 

Siemianówka
7. Maria i Jerzy Romańczuk  

– Olchówka
8. Lidia i Sergiusz Saczko  

– Olchówka
9. Lucyna i Aleksander Zdanowscy 

– Planta
(wss)

(foto UG Narewka) 

Gmina Narewka rozpoczyna 
realizację projektu pt. „Rewitali-
zacja Narewki poprzez renowację 
i nadanie nowych funkcji przestrze-
ni publicznej „, finansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020, Osi Priorytetowej VIII 
Infrastruktura dla usług użytecz-
ności publicznej Działania 8.6 Inwe-
stycje na rzecz rozwoju lokalnego 
priorytet inwestycyjny 9.4 Inwesty-
cje dokonywane w kontekście stra-
tegii na rzecz rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczeństwo.

Projekt realizowany przez 
Gminę Narewka polegać będzie na 
rewitalizacji przestrzeni publicznej 
poprzez nadanie nowych funk-
cji amfiteatrowi w Narewce oraz 
jego otoczeniu w celu zwiększenia 
udziału mieszkańców w życiu spo-

Rewitalizacja Narewki
łecznym i kulturalnym.

W związku z tym w ramach 
przedsięwzięcia planowane jest 
utworzenie kina letniego w amfite-
atrze w Narewce a także zorganizo-
wanie wokół niego strefy rekreacyj-
no-wypoczynkowej, w tym do gier 
i zabawy dla dzieci i młodzieży. M.in. 
powstanie stół do gry w szachy 
i chińczyka oraz gry w piłkarzyki, 
pojawi się stół do ping ponga oraz 
zestawy do ślizgania, wspinaczki 
i piaskownica.

Realizacja projektu stworzy 
warunki do lepszej oferty spędza-
nia wolnego czasu przez dzieci 
i młodzież oraz poprawi wizerunek 
Narewki zwłaszcza  jej atrakcyjność 
turystyczną. Stworzy atrakcyjne 
miejsce spotkań, rekreacji i wypo-
czynku dla mieszkańców i turystów.

Wartość projektu to kwota 
192.193,65 zł, w tym dofinansowa-
nie 163 364,60 zł.                 (nar)

W tym roku 404-kilogramową 
dynię wyhodował 18-letni Ireneusz 
Birycki w ogródku dziadków (Je-
rzego i Aleksandry Leszczyńskich) 
w Lewkowie Nowym w gminie 
Narewka. Nasiona miał specjalnej 
odmiany Atlantic Giant. Otrzymał je 
od kolegi, który z kolei sprowadza 
je z Kanady. Druga , mniejsza dynia 
ważyła 285 kilogramów. Dynie-ol-

Dynie-giganty w  Lewkowie  Nowym

brzymy Ireneusz zabrał z ogrodu 6 
października. Można je obejrzeć na 
paletach na podwórku obok domu 
z numerem 62.

Warto dodać, że Ireneusz 
Birycki jest uczniem trzeciej klasy 
Technikum Rolniczego w Bielsku 
Podlaskim. Lubi  wieś i nowoczesne  
ogrodnictwo.

Tekst i fot.  Jan Ciełuszecki 

Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego informuje, 
że  dniem 1 października 2019 r. 
weszła w życie ustawa z dnia 31 
lipca 2019 r. o świadczeniu uzupeł-
niającym dla osób niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji. 

Ustawa o świadczeniu uzu-
pełniającym określa warunki na-
bywania prawa, tryb przyznawania 
oraz zasady wypłacania i finanso-
wania świadczenia uzupełniającego 
dla osób niezdolnych do samodziel-
nej egzystencji. 

Celem świadczenia uzupeł-
niającego jest dodatkowe wspar-
cie dochodowe osób niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji. 

Komu przysługuje świadcze-
nie uzupełniające? 

Do świadczenia uzupełnia-
jącego będą uprawnione osoby 
mieszkające w Polsce, które ukoń-
czyły 18 lat i których niezdolność 
do samodzielnej egzystencji zosta-
ła stwierdzona określonym w usta-
wie orzeczeniem, przy spełnieniu 
pozostałych warunków ustawo-
wych. Fakt posiadania orzeczenia 
o niepełnosprawności nie daje 
podstaw do przyznania prawa 
do świadczenia uzupełniającego. 

W jakiej wysokości przysługu-
je świadczenie uzupełniające? 

Świadczenie uzupełniające 

będzie przysługiwało w wysokości 
nie wyższej niż 500 złotych mie-
sięcznie, przy czym łączna kwota 
tego świadczenia i świadczeń finan-
sowanych ze środków publicznych 
(o charakterze innym niż jednorazo-
we) oraz zagranicznych świadczeń 
emerytalno-rentowych, z uwzględ-
nieniem wyłączeń, o których mowa 
w ww. ustawie, nie może przekro-
czyć 1600 zł miesięcznie. 

W jaki sposób ubiegać się 
o świadczenie uzupełniające? 

Prawo do świadczenia uzu-
pełniającego ustala się na wniosek 

osoby zainteresowanej składany 
odpowiednio do organu wypłacają-
cego świadczenie emerytalno-ren-
towe (KRUS, ZUS, inne). W przypad-
ku osób pobierających emeryturę 
lub rentę z KRUS wniosek wraz ze 
stosownymi dokumentami należy 
złożyć w jednostce organizacyjnej 
KRUS wypłacającej świadczenie 
emerytalno-rentowe (oddział re-
gionalny lub placówka terenowa 
KRUS). 

Osoby, które pobierają eme-
rytury z KRUS oraz z ZUS – wnio-
sek o świadczenie uzupełniające  

winny złożyć w ZUS. 
Do wniosku należy załączyć 

(o ile nie znajdują się w posiadaniu 
KRUS) dokumenty niezbędne do 
ustalenia prawa do świadczenia 
uzupełniającego, a w szczególności: 
• orzeczenie o całkowitej niezdol-

ności do pracy i niezdolności do 
samodzielnej egzystencji lub, 

• orzeczenie o niezdolności do sa-
modzielnej egzystencji lub, 

• orzeczenie o całkowitej niezdol-
ności do pracy w gospodarstwie 
rolnym i niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji lub, 

• ·orzeczenie o całkowitej niezdol-
ności do służby i niezdolności do 
samodzielnej egzystencji, 

• w przypadku osób uprawnionych 
do emerytury lub renty zagra-
nicznej bądź innego świadcze-
nia zagranicznego o podobnym 
charakterze – dokument potwier-
dzający prawo do tych świadczeń 
i ich wysokość, wystawiony przez 
zagraniczną instytucję właściwą 
do spraw emerytalno-rentowych;

Osoba składająca wniosek 
o świadczenie uzupełniające musi 
ponadto złożyć oświadczenie 

o nieposiadaniu prawa do świad-
czeń pieniężnych finansowanych ze 
środków publicznych lub o posia-
daniu prawa do takich świadczeń, 
wskazując nazwę organu przyzna-
jącego oraz wysokość przyznanych 
świadczeń. 

Ustalanie prawa i wysokości 
oraz wypłata świadczenia uzupeł-
niającego 

Przyznanie prawa do świad-
czenia uzupełniającego, odmowa 
prawa do świadczenia uzupełnia-
jącego, zmiana wysokości świad-
czenia uzupełniającego oraz stwier-
dzenie ustania prawa do świad-
czenia uzupełniającego następuje 
w drodze decyzji. 

W przypadku osób pobierają-
cych emeryturę lub rentę jedynie 
z KRUS, decyzje w sprawie świad-
czenia uzupełniającego wydaje 

i świadczenie to wypłaca KRUS. 
W razie zbiegu prawa do 

świadczeń emerytalno-rentowych, 
decyzje w sprawie świadczenia 
uzupełniającego wydaje i świad-
czenie to wypłaca ten organ, któ-
ry wypłaca dodatek pielęgnacyjny 
(KRUS, ZUS, inne). 

Świadczenie uzupełniające 
przysługuje od miesiąca, w którym 
zostały spełnione warunki wyma-
gane do jego przyznania, nie wcze-
śniej niż od miesiąca, w którym 
zgłoszono wniosek o to świadcze-
nie. 

Jeśli ustaną okoliczności bę-
dące podstawą przyznania świad-
czenia uzupełniającego, prawo do 
tego świadczenia ustaje od mie-
siąca, w którym nastąpiło zdarzenie 
będące podstawą utraty prawa do 
świadczenia uzupełniającego. Kasa 
wyda wówczas decyzję, w której 
stwierdzi ustanie prawa do świad-
czenia i wstrzyma jego wypłatę. 

Emilia Wieliczko

Świadczenie uzupełniające  
dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
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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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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

Jak listopad ciepły - marzec mrozem przewlekły. 
Gdy zbyt długa złota jesień trzyma nagle przyjdzie zima.
Deszcz z początkiem listopada, mrozy w styczniu zapowiada.
Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew się trzyma,  to w maju na 
nowe liście spadnie jeszcze zima.
Gdy łagodna jesień trzyma, to będzie krótka, ostra zima.
Od świętego Marcina (10 XI) zima się zaczyna.
Po świętej Katarzynie (28 XI) pomyśl o pierzynie.
Na Katarzynę schowaj się pod pierzynę.
Na świętego Andrzeja (30 XI)  trza kożucha dobrodzieja.

 Polskie przysłowia ludowe wybrał i dodał zdjęcie 
 Jan Ciełuszecki 

Przysłowia  ludowe  na  listopad

W roku szkolnym 20018/ 
20019 tak jak w latach ubiegłych 
szkoły podstawowe i średnie ry-
walizowały na szczeblu powiatu 
hajnowskiego w ramach współ-
zawodnictwa Szkolnego Związku 
Sportowego. Punkty wliczane były 
tylko z pięciu najlepszych startów. 
Suma punktów z zawodów powia-
towych i wojewódzkich kształtowały 
końcową klasyfikację. W kategorii 
szkół podstawowych Narewka zde-
klasowała wszystkich konkurentów. 
W dwóch rocznikach dziewczęta 
i chłopcy zajęli pierwsze miejsca. 
W trójce najlepszych szkół powiatu 
hajnowskiego znalazła się SP 2 i SP 
4. Swój udział na podium zaakcen-
towały również SP Dubicze C., SP 
Białowieża i SP 1 Hajnówka. Wśród 
szkół średnich najlepiej zaprezento-
wała się TL Białowieża, która uzy-

Współzawodnictwo sportowe szkół z powiatu hajnowskiego
skała najlepszy wynik, startując tyl-
ko w zawodach wojewódzkich. Szko-
ły średnie w związku z małą ilością 
startów na wyższych szczeblach, 
mają możliwość gromadzenia punk-
tów na Turnieju Tenisa Stołowego im. 
J. Leszczyńskiego i Gwiazdkowym 
Turnieju Szachowym. Osiągnięć na 
najwyższym stopniu rozgrywek 
nie było zbyt wiele, a jeżeli były to 
przyczynili się do tego w większo-
ści lekkoatleci i pływacy. Powodem 
tego są również prężnie działające 
sekcje: Parkietu Hajnówka - LA i Klu-
bu Sportowego Puszcza Hajnówka 

- pływanie. Jednak jako drużyna naj-
wyższe miejsce tj. wicemistrzostwo 
województwa zdobyły dziewczęta 
młodsze SP 2 Hajnówka w aerobiku 
pod kierunkiem Joanny Kierdele-
wicz w składzie: Anna Rusinowicz, 
Anna Sierocka, Aleksandra Plewa, 

Zuzanna Szumarska, Gabriela Zin, 
Małgorzata Romaniuk, Gabriela Ka-
linowska i Magdalena Siemieniuk. 
Dziewczęta starsze z tej szkoły za-
jęły miejsce czwarte. Miejsce trzecie  
w IMS Drużynowym Tenisie Stoło-
wym zajęły tenisistki z Czeremchy 
w składzie: Kinga Korza, Marlena 
Markiewicz, Katarzyna Ziniewicz 
i Agnieszka Zińczuk – trener Alina 
Sośniuk. W pierwszej szóstce wo-
jewództwa uplasowali się siatkarze 
z SP Białowieża oraz pływaczki z SP 
1 Hajnówka. Wśród indywidualności 
należy wyróżnić czołowych zawodni-
ków i zawodniczek w województwie 
w swoich dyscyplinach i konkuren-
cjach:
• Małgorzata Karpiuk (SP 4 Haj-

nówka) – I miejsce w biegu na 
1.000 m. i I miejsce w biegu prze-
łajowym; 

• Maja Noskowicz (SP Kleszcze-
le) – I miejsce w biegu na 600 m. 
i I miejsce w biegu przełajowym; 

• Łukasz Klimiuk (SP Narewka) – 
II miejsce na 600 m. i I miejsce 
w biegu przełajowym; 

• Roksana Kozar (SP 2 Hajnówka) – 
II miejsce na 100m.; 

• Mateusz Chodakowski (SP Narew) 
– II miejsce w pchnięciu kulą;  

• Gabriela Kierdelewicz (SP 3 Haj-
nówka) – IV miejsce w stylu kla-
sycznym; 

• Dominika Oksentowicz (SP 3 
Hajnówka) – V miejsce w stylu 
klasycznym; 

• Maja Hubert (SP Kleszczele) – V 
miejsce w przełajach; 

• Martyna Kierdelewicz (SP 3 
Hajnówka) – V miejsce w stylu 
grzbietowym;  

• Adrianna Żukowicka (SP 1 Haj-

nówka) – VI miejsce w stylu do-
wolnym; 

• Weronika Nikitiuk (SP 2 Hajnów-
ka) – VI miejsce na 300m.     

Chciałbym dodać, że Powia-
towy SZS jest stowarzyszeniem 
społecznym działającym na rzecz 
dzieci i młodzieży w ramach współ-
zawodnictwa sportowego na szcze-
blu miasta i powiatu. W ciągu roku 
przeprowadzamy około 30 imprez 
sportowych. Działania nasze w dużej 
mierze wspierane jest przez Ośro-
dek Sportu i Rekreacji oraz Park 
Wodny i Nadleśnictwo w Hajnówce. 
Powiatowy Szkolny Związek Spor-
towy funkcjonuje dzięki ofertom 
dotowanym przez Urząd Miasta 
i Starostwa Powiatowe w Hajnówce.  
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Janusz Ludwiczak

W sobotę 14 września na sta-
dionie gminnym w Narwi odbył się 
Młodzieżowy Turniej w Piłkę Nożną. 
W turnieju brały udział drużyny skła-
dające się z uczestników Bractw Mło-
dzieżowych działających przy swoich 
parafiach na Podlasiu.

Organizatorem turnieju było 
Bractwo Młodzieżowe działające przy 
Parafii prawosławnej Podwyższenia 
Krzyża Pańskiego w Narwi. Koordyna-
torem wydarzenia i osobą odpowie-
dzialną był o. Bogumił Korniluk. Turniej 
rozpoczęto od modlitwy w narwiań-
skiej Cerkwi, by potem na stadionie 
kontynuować rozgrywki. Wszystkie 
drużyny składały się z jedenastu 
uczestników i były to składy miesza-
ne, ponieważ w jednej drużynie grali 
chłopcy i dziewczęta. W turnieju wzięło 
udział osiem drużyn. Pierwsze miej-
sce zajęła drużyna z Hajnówki, drugie 
z Bielska Podlaskiego a trzecie z Narwi.

Sponsorem głównym turnieju 
była firma PRONAR Sp. z o.o. w Narwi, 
którą reprezentował współwłaściciel 
spółki Pan Dyrektor Jan Czerniakiewicz 
z małżonką Panią Nadzieją Czernia-
kiewicz.

Na turnieju byli również obecni 
zaproszeni goście, m. in.; proboszcz 
Parafii prawosławnej w Narwi o. Mitrat 
Bazyli Roszczenko, wójt Gminy Narew 
Pan Andrzej Pleskowicz oraz duchowi 

Narew
Turniej Piłki Nożnej

opiekunowie bractw młodzieżowych. 
Naszą parafię reprezentował o. Adam 
Dzienisiuk z młodzieżą.

Pozostałymi sponsorami byli: 
Fundacja Domów Kultury Prawosław-
nej Diecezji Warszawsko – Bielskiej, 
Urząd Gminy Narew, Bank Spółdzielczy 
w Narwi, Narwiański Ośrodek Kultury 
oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Narwi.

Na zakończenie rozgrywek oko-
licznościowe puchary i dyplomy wrę-
czył współwłaściciel spółki Pan Dyrek-
tor Jan Czerniakiewicz oraz o. Bogumił 
Korniluk, którzy serdecznie gratulowali 
zwycięzcom jak też wszystkim uczest-
nikom turnieju.

Po zakończonym turnieju wszy-
scy zaproszeni goście i uczestnicy 
turnieju zostali zaproszeni na sto-
łówkę firmy Pronar na obiad. Następ-
nie uczestnicy turnieju i goście wraz 
z współwłaścicielem spółki Panem 
Janem Czerniakiewiczem zobaczyli 
zakład produkcyjny firmy oraz hangar 
z flotą samolotów i nowoczesnym pa-
sem startowym.

Turniej zgromadził łącznie około 
90 młodych osób i był ciekawą spor-
tową inicjatywą integracyjną dającą 
możliwość ciekawego spędzenia wol-
nego dnia w gronie osób wyznania 
prawosławnego.

tekst i foto o. Adam Dzienisiuk 

Po raz dziewiąty rywalizowali 
strażacy ochotnicy z powiatu biało-
stockiego. 22 września br w Tyko-
cinie  do zmagań o palmę pierw-
szeństwa przystąpiło 14 drużyn: 4 
żeńskie i 10 męskich. Tradycyjnie 
rywalizowano w dwóch konkuren-
cjach: sztafecie 7 x 50 i tzw. „bo-
jówce”. 

Klasyfikacja generalna zawo-
dów przedstawia się następująco:

Drużyny żeńskie:
1. OSP Pańki
2. OSP Piaski

Tykocin Zawody Sportowo-Pożarnicze
3. OSP Suraż
4. OSP Choroszcz
Drużyny męskie:
1. OSP Złotoria
2. OSP Chodory
3. OSP Jeżewo Stare
4. OSP Tykocin
5. OSP Suraż
6. OSP Łapy Dębowina
7. OSP Letniki
8. OSP Turośń Kośc.
9. OSP Juchnowiec Dolny
10.OSP Pietkowo 

(sok)

Stowarzyszenie LZS „Korona” 
w Choroszczy było organizatorem 
Mistrzostw Powiatu Białostockie-
go LZS  w Piłce Nożnej o Puchar 
Starosty.  Turniej był jednym z ele-
mentów przedsięwzięcia pn. „Upo-
wszechnianie i rozwijanie rekreacji 
fizycznej oraz innych form aktyw-
nego wypoczynku na terenie powia-
tu białostockiego”.

Pierwsze miejsce i puchar sta-

Powiat białostocki

Mistrzostwa powiatu w piłce nożnej
rosty zdobyła drużyna LZS Izbisz-
cze (gm. Choroszcz) wyprzedzając  
LZS Dobrzyniówka (gm. Zabłudów). 
Trzecie miejsce wywalczył zespół 
LZS Halickie (gm. Zabłudów), a na 
czwartym znaleźli się gospodarze 
LZS Choroszcz.

Dwa najlepsze zespoły będą 
reprezentowały powiat w Mistrzo-
stwach Województwa, które odbędą 
się 27 października w Rafałówce. (s)

24.10.2019 r. funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Cze-
remsze na drodze krajowej nr 19 zatrzymali do kontroli samochód marki 
Mercedes, którym podróżował obywatel Rumunii. Mężczyzna do kontroli 
przedstawił rumuński paszport i mołdawskie prawo jazdy. Okazane prawo 
jazdy wzbudziło podejrzenie kontrolujących, co do jego autentyczności. 
Szczegółowa analiza potwierdziła, że prawo jazdy zostało podrobione na 
wzór oryginalnego mołdawskiego dokumentu. 23-letni obywatel Rumunii 
został zatrzymany i otrzymał zarzuty za posługiwanie się podrobionym do-
kumentem. Cudzoziemiec przyznał się do zarzucanego mu czynu i otrzymał 
karę grzywny w wysokości 1 tys. zł, po opłaceniu której został zwolniony. 

Od początku 2019 roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży 
Granicznej ujawnili 78 fałszerstw dokumentów.

mjr SG Katarzyna Zdanowicz

Czeremcha

Rumun z fałszywym dokumentem
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ZAPRASZAMY

wszystkich uczniów 
i ich rodziców

do księgarni 
w Bielsku Podlaskim 

przy ul. Mickiewicza 124 
tel. 85 833 22 33

OFERUJEMY 
w NAJLEPSZYCH 

CENACH

- książki 
- podręczniki  

- artykuły 
szkolne


