„Ukraina jest sztucznym pañstwem powsta³ym
z terytoriów Polski, Czechos³owacji, Rumuni
i Rosji, a Krym zosta³ przekazany Ukrainie
decyzj¹ Biura Politycznego KC KPZR”
W³adimir Putin podczas szczytu Sojuszu NATO
w Bukareszcie w kwietniu 2008 r.
(za „Gazeta Wyborcza” z 1 grudnia 2010r)
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Uroczyste podsumowanie Plebiscytu „Sportowiec Ziemi Bielskiej 2013”
odbêdzie siê 12 czerwca 2014r. (czwartek) o godz. 11.00
w Osiedlowym Domu Kultury Spó³dzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim, ul. 11 Listopada 10

ks. bp Tadeusz Pikus obj¹³
kanonicznie diecezjê drohiczyñsk¹
W sobotê, 24 maja br wieczorem ks. bp Tadeusz Pikus obj¹³ kanonicznie diecezjê drohiczyñsk¹. Obrzêd

ten odby³ siê w kaplicy Wy¿szego Seminarium Duchownego w Drohiczynie.
W wydarzeniu wziêli udzia³: do-

tychczasowy ks. bp Antoni Dydycz,
cz³onkowie Kolegium Konsultorów,
pracownicy Kurii Diecezjalnej, S¹du
Biskupiego oraz wyk³adowcy i alumni
Wy¿szego Seminarium Duchownego.
W niedzielê 25 maja odby³ siê
ingres bp. Tadeusza Pikusa do drohiczyñskiej katedry. Oprócz Nuncjusza
Apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migiore, biskupów z Polski, Bia³orusi i Ukrainy, w uroczystoœci uczestniczyli parlamentarzyœci, w³adze wojewódzkie i samorz¹dowe, ksiê¿a prawos³awni i reprezentanci innych wyznañ. Nowy biskup drohiczyñski ma
64 lata. Jest doktorem teologii fundamentalnej i znawc¹ Koœcio³a na
Wschodzie.
opr.ima

Gmina Juchnowiec Koœcielny

Konsekwentne dzia³ania
i mêska decyzja Wójta
O konsekwentnych dzia³aniach na rzecz gminy i mêskim postanowieniu
rozmawiam z Krzysztofem Marcinowiczem, wójtem gminy Juchnowiec Koœcielny jednego z najprê¿niejszych samorz¹dów w woj. podlaskim.

Panie Wójcie, gospodarzem
gminy Juchnowiec Koœcielny jest
Pan od blisko czterech lat. Wczeœniej, jako prezes SM w Kleosinie,
przez ponad 3 lata sprawowa³ Pan
funkcjê przewodnicz¹cego Rady
Gminy.
– Tak.
W wywiadzie jakiego udzieli³ niedawno „Wieœciom” Wies³aw
Pusz, Starosta powiatu bia³ostockiego, stwierdzi³ on, ¿e gmina
Juchnowiec Koœcielny aspiruje do
tytu³u najlepszej w powiecie. Co
Pana zdaniem decyduje o tak wysokiej pozycji gminy?
– Nie mówi³bym tu o aspiracjach, zreszt¹ pojêcie „najlepsza” w

kontekœcie rozwoju gminy, zawsze
bêdzie wzglêdne. Trudno jest porównywaæ gminy w powiecie bia³ostockim,
bo ka¿da ma inne uwarunkowania,
Cd. str. 3

Co mi da³ PRL, co mi da³a III RP…?

Z wielodzietnej rodziny
do bankowych milionów (cz. I)
Rozpoczynamy dziœ spo³eczn¹
dyskusjê - czy wszystko, co za nami
to najgorsze, czy obiecana kapitalistyczna cieplarniana przysz³oœci to raj
i bogactwo?
By na zadane pytanie znaleŸæ odpowiedŸ zwracaæ siê bêdziemy do ludzi z ¿yciowym doœwiadczeniem, a nie
powieœciopisarzy i pseudohistoryków
na nowo pisanej narodowej historii.

Bogactwem cz³owieka jest przesz³oœæ, ¿yciowa egzystencja – praca, pasja i doczekanie lat staroœci z
przekonaniem, ¿e siê czegoœ w ¿yciu
dokona³o – mówi Miko³aj Szarejko,
emerytowany, od niedawna, wieloletni dyrektor grodziskiego Oddzia³u Banku Spó³dzielczego w Brañsku.
To nasz dzisiejszy rozmówca.
Cd. str. 2

Z wielodzietnej rodziny do bankowych milionów
Panie Miko³aju proszê w skrócie przedstawiæ swój blisko siedemdziesiêcioletni ¿yciorys.

- Có¿, tytu³ to pana pomys³. Faktycznie urodzi³em siê w rodzinie wielodzietnej, za chwilê o tym wspomnê
a milionami z³otych zarz¹dza³em, ale
ich nie posiada³em fizycznie, dlatego
proszê nie przesadzaæ.
Czasami sam widok wiêkszej
gotówki dla cz³owieka jest szokiem nie mówi¹c o pozyskaniu
wiêkszej kwoty w du¿ych banknotach.
- Byæ mo¿e tak jest, ale przejdŸmy do odpowiedzi na pana pytanie.
Zaznaczê jednak wczeœniej, ¿e miliony z³otych by³y w zasiêgu mego wzroku, zarz¹dza³em nimi, ale siê ich nie
dorobi³em
Ale to tak na marginesie. Ju¿ pocz¹tek mego ¿ycia nie rozpocz¹³ siê
nastrojowo, bo urodzi³em siê zaraz po
zakoñczenia II wojny œwiatowej – 16

czerwca 1945r. w ma³ej wiosce Skupowo w ówczesnym powiecie bielskim (póŸniej hajnowskim) w jedenastoosobowej rodzinie,
tata, mama, trzy siostrzyczki i nas szeœciu
budrysów (ch³opaków)..
¯ycie pozna³em od
przys³owiowej podszewki, bo w okresie
powojennym nikomu siê
nie przelewa³o. Tym bardziej, ¿e gdy mia³em dwa
lata tragicznie zgin¹³ mój
tata. Wychowaniem naszego „ma³ego
domowego przedszkola” zajê³a siê
mama.
A co do mojej przesz³oœci szkolno-zawodowej, To by³a ona barwna,
ale dla czytelnika zapewne bêdzie to
nudne.
Bez przesady.
- Nie chcê zanudziæ czytaj¹cych
ten wywiad, ale spe³niam Pana ¿yczenie. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej, rozpocz¹³em naukê w Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa w
Micha³owie, któr¹ ukoñczy³em w 1964
i 1 wrzeœnia tego¿ roku rozpocz¹³em
sta¿ w Pañstwowym Oœrodku Maszynowym w Bacikach Œrednich. Dos³ownie po dwóch tygodniach mojej
pracy na warsztacie dyrekcja dostrzeg³a moje zaanga¿owanie i awansowa³a mnie na stanowisko weryfikatora.

Pieni¹dze dla szpitali powiatowych
w Zambrowie i Siemiatyczach
Zarz¹d Województwa we wtorek 20 maja podj¹³ decyzjê o dofinansowaniu z Regionalnego Programu
Operacyjnego dwóch inwestycji szpitalnych. Do tej pory ich projekty znajdowa³y siê na liœcie rezerwowej, teraz
zosta³y przesuniête na listê podstawow¹ projektów kluczowych.

Na decyzji Zarz¹du skorzysta
szpital powiatowy w Zambrowie
(koszt inwestycji to ponad 12 milionów
z³) i szpital powiatowy w Siemiatyczach, który zamierza utworzyæ oddzia³ intensywnej terapii za prawie 2
miliony z³otych.
(jk)

ZAPROSZENIE
Muzeum i Oœrodek Kultury
Bia³oruskiej serdecznie zaprasza
na 10. Bia³oruski Festiwal Etnograficzny pn. „KULTURA NA
SCHODACH MUZEUM”. Muzeum ju¿ od dziewiêciu lat wychodzi na plac z warsztatami etnograficznymi, na których wszyscy chêtni mog¹ zapoznaæ siê tradycyjnym
rzemios³em a tak¿e sami mog¹
spróbowaæ swych si³, np. przy krosnach, za ko³em garncarskim, przy
wyplataniu ze s³omy i wikliny, rzeŸbienia w drewnie, a tak¿e spróbowaæ potraw z bulby - czyli ziemniaków, min. sma¿onych na bie¿¹co placków ziemniaczanych.
Oprócz warsztatów na placu Muzeum dostêpne bêd¹ krami-
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ki z rêkodzie³em ludowym i literatur¹ bia³orusk¹.
Zaœ na scenie wyst¹pi¹
bia³oruskie zespo³y :
Studio Piosenki Hajnowskiego Domu Kultury
Skowronki (Mochnate)
Chutar (Gródek)
Haradnica (Grodno-Bia³oruœ)
Hay (Bia³ystok)
Art. Pronar (Narew)
Dekada Band (Bia³ystok)
Narva (Narew)
Re1ikt (Miñsk, Bia³oruœ)
Festiwal odbêdzie siê 8
czerwca 2014, pocz¹tek o godz.
13.00. Miejsce: plac Muzeum,
Serdecznie zapraszamy.

Od tego czasu rozpoczê³a siê moja
praca w biurze, gdzie pracowa³em do
1966r. i sk¹d przeszed³em do pracy w
Siemiatyckich Zak³adach Skórzanych
na stanowisko magazyniera wyrobów
gotowych. Tam pracowa³em tylko rok,
bo to, co robi³em nie by³o zgodne z
moim wykszta³ceniem i zainteresowaniem.
Wykorzysta³em okazjê do zmiany
miejsca pracy, kiedy to POM z Bacik
przeniós³ siê do nowo wybudowanej
bazy w Siemiatyczach, gdzie pracowa³em nieca³e dwa lata, jako ¿e dyrektor
zaproponowa³ mi przejœcie do jednej z
trzech wybudowanych fili POM w
Ciechanowcu, Drohiczynie lub Grodzisku. Poprosi³em o czas na uzgodnienie miejsca przeniesienia z ma³¿onk¹ i
nastêpnego ju¿ dnia da³em odpowiedŸ
– Grodzisk.
Co by³o powodem takiej decyzji?
- Po prostu ¿ona pochodzi spod
Czartajewa, a stamt¹d do Grodziska
by³o niedaleko.
By³em pierwszym pracownikiem
tej filii, tworzy³em j¹. Ustawia³em tokarki, frezarki, wiertarki, organizowa³em magazyn, zatrudnia³em pierwszych pracowników - palaczy i tak to
trwa³o. Tam pracowa³em, jako weryfikator, kalkulator i magazynier. Kierownikiem by³ £ukian Eugeniusz. Ja
by³em zastêpca kierownika pe³ni¹c jed-
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noczeœnie te trzy funkcje, o których
wspomnia³em przed chwil¹, dlatego ¿e
zna³em siê na nich, bo przeszed³em je
pracuj¹c wczeœniej w POM-ie.
16 wrzeœnia 1970r. zaproponowano mi stanowisko kierownika Miêdzykó³kowej Bazy Maszynowej tj. filii
POM-u, gdy¿ ówczesny kierownik zrezygnowa³ wyje¿d¿aj¹c do Wizny.
Obj¹³em to stanowisko i pracowa³em tam prawie 3 lata. W tamtym czasie filia POM i MBM po³¹czy³y siê
tworz¹c Spó³dzielniê Kó³ek Rolniczych. Jej prezesem zosta³ pan Radomski, który przeszed³ tam rezygnuj¹c z funkcji v-prezesa ds. obrotu rolnego miejscowej Gminnej Spó³dzielni,
a ja przeszed³em na jego miejsce do
GS-u. Pracowa³em tam od 1 stycznia
1974r. do 15 stycznia 1978r. (uœmiech
na twarzy).
Czy¿by kolejna zmiana bran¿y
zawodowej?
- Zgad³ pan, zaproponowano mi
objêcia stanowiska dyrektora Banku
Spó³dzielczego w Grodzisku.
Z bankowoœci¹ zwi¹za³ siê Pan
na d³ugie lata, a¿ do emerytury. O
tym porozmawiamy wiêc przed kolejnym wydaniem naszego dwutygodnika
Serdecznie dziêkujê za dzisiejsz¹ rozmowê.
Ryszard Œwierczewski
foto. Wies³aw Soko³owski

Udokumentowane 107 lat
bielskiej PSS „Spo³em”
„Spo³em” Powszechna Spó³dzielnia Spo¿ywców w Bielsku Podlaskim ma „dopiero” 107 lat, co uda³o
siê wykazaæ autorom ksi¹¿ki „Bielskie
Stowarzyszenie Spo¿ywców. Historia
i wspó³czesnoœæ
1907-2012”, której uroczysta promocja mia³a miejsce w lutym br.
Ksi¹¿ka,
która wnosi wiele
nowego do historii bielskich spo¿ywców, jest
efektem wspó³pracy zapocz¹tkowanej w 2010
roku przez Muzeum w Bielsku Podlaskim i miejscow¹” PSS „Spo³em”. Publikacja to
wa¿ne wydarzenie w dziejach Spó³dzielni, poniewa¿ „prostuje” jej historiê i dociera do Ÿróde³ genezy - mówili
podczas spotkania Katarzyna i Jerzy
So³ubowie - autorzy ksi¹¿ki, którym
uda³o siê ustaliæ faktyczn¹ datê powstania bielskiego Stowarzyszenia
Spo¿ywców na rok 1907, wobec podawanego wczeœniej 1905. Nowe okolicznoœci maj¹ silne poparcie w doku-

mentach kancelarii gubernatora grodzieñskiego. Te przechowywane s¹ w
Narodowym Archiwum Historycznym
Bia³orusi w Grodnie, ale ich kserokopie mo¿na by³o zobaczyæ podczas premierowej prezentacji ksi¹¿ki.
Publikacja
jest te¿ niew¹tpliwie istotna dla powiatu, poniewa¿
dotyczy inicjatywy, która w pewnym momencie
swojej historii rozci¹ga³a siê daleko
poza granice administracyjne Bielska. Pamiêtajmy,
¿e 6 lutego 1919 r. z inicjatywy Stanis³awa Wo³ka zosta³o powo³ane Stowarzyszenie Spó³dzielców Powiatu Bielskiego, a od jesieni w jego sk³ad wchodzi³y okrêgi spó³dzielcze w Bielsku,
Brañsku i Siemiatyczach. Stowarzyszenie by³o tym, które stara³o siê zmieniæ powszechn¹ opiniê, jakoby powiat
bielski by³ jednym z najbardziej zaniedbanych pod wzglêdem oœwiaty i inicjatyw spó³dzielczych.
opr. ars

Wieœci Podlaskie

Konsekwentne dzia³ania i mêska decyzja Wójta
inne potrzeby, dysponuje te¿ innym
bud¿etem. Po prostu dok³adamy starañ, aby gmina siê rozwija³a, a jej rozwój jak najlepiej s³u¿y³ i mieszkañcom,
i przedsiêbiorcom.
Dzia³ania w³adz tj. Pana, jako
wójta, pracowników Urzêdu Gminy oraz ca³ego samorz¹du oceniane jest przez w³adze powiatu bardzo wysoko w porównaniu z Pana
poprzednikiem. Czy mo¿e Pan
zdradziæ tajemnicê, w czym tkwi
ró¿nica waszych dzia³añ?
– To pytanie do w³adz powiatu.
Nie porównujê siê do moich poprzedników – równie¿ dlatego, ¿e wiele siê
z roku na rok zmienia. Staram siê rzetelnie wykonywaæ powierzone mi obowi¹zki, a ich ocena nie nale¿y do mnie.
Jest te¿ pytanie mieszkañców Kolonii Ksiê¿yno. Kiedy bardzo zaœmiecone dzia³ki na tym terenie, w tym nale¿¹ce do Urzêdu
Gminy (informacja od mieszkañców tam zamieszkuj¹cych) zostan¹
oczyszczone i przestan¹ straszyæ
mieszkañców, którzy wydali wielkie pieni¹dze by zamieszkaæ w ciszy, spokoju i na uporz¹dkowanym

okolicznym terenie?
– Trudno mi odpowiedzieæ na
tak nieprecyzyjne pytanie. Zainteresowane osoby, zarówno w tym przypadku, jak i innych wymagaj¹cych interwencji, czy wyjaœnienia, zapraszam do
urzêdu gminy w Juchnowcu Koœcielnym. Na pewno siê tym zajmiemy.
Ca³y czas, w miarê mo¿liwoœci
organizacyjnych i technicznych porz¹dkujemy zaœmiecone tereny, o których informuj¹ nas mieszkañcy. Korzystamy tu z pomocy czterech pracowników spo³eczno-u¿ytecznych z
Powiatowego Urzêdu Pracy w Bia³ymstoku, którzy bêd¹ pracowaæ na
terenie gminy do koñca listopada. Jeœli jest problem w Kolonii Ksiê¿yno i
otrzymamy taki sygna³, oczywiœcie siê
tym zajmiemy.
Chlub¹ gminy jest boisko do
pi³ki no¿nej w Juchnowcu Dolnym,
którego zazdroœci wam Jagiellonia, gdzie rozgrywane by³y nawet
m.in. mecze miêdzynarodowe. Czy
planuje Pan w najbli¿szym czasie
rozbudowê tego kompleksu sportowego?
– W bud¿ecie na rok 2014 nie

przewidziano œrodków na rozbudowê
gminnego boiska. Zreszt¹, w tej chwili nie ma tam pal¹cych potrzeb, bo sporo inwestowaliœmy w latach poprzednich. Oczywiœcie, znalaz³oby siê coœ
do zrobienia, choæby remont budynku,
czy adaptacja niezagospodarowanej
dzia³ki, na przyk³ad na boisko do treningów. Ale, jak powiedzia³em, w bud¿ecie na ten rok nie ma œrodków na
rozbudowê boiska. Nie znaczy to jednak, ¿e nie mog¹ siê znaleŸæ w przysz³orocznym bud¿ecie, ale o tym zadecyduj¹ radni nowej kadencji.
Gmina Juchnowiec Koœcielny inwestycjami stoi - tak twierdz¹
mieszkañcy. Czy móg³by Pan wymieniæ, które ju¿ zosta³y zakoñczone lub do koñca roku zostan¹ zakoñczone?
– W tej chwili zakoñczona jest
budowa kanalizacji we wsi Simuny.
Pozosta³e inwestycje ujête w bud¿ecie s¹ na ró¿nych etapach realizacji i
nic nie wskazuje na to, ¿e nie bêd¹
zakoñczone w tym roku. W trakcie
realizacji jest m.in. budowa ul. Alberta w Ksiê¿ynie, budowa boisk sportowych przy zespole szkó³ w Juchnow-
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cu Górnym, termomodernizacja oœrodka zdrowia w Kleosinie, remont œwietlicy w Olmontach, rozbudowa œwietlicy w Lewickich. Inwestycj¹, której
nie zakoñczymy w 2014 roku jest energooszczêdne oœwietlenie uliczne w
gminie, poniewa¿ termin jej realizacji
to dwa lata. Nie planujemy inwestycji,
aby ich lista by³a jak najd³u¿sza, bierzemy pod uwagê potrzeby i realne
mo¿liwoœci ich realizacji.
Panie Wójcie, ile wynosi³ bud¿et Gminy w 2013 r. Ile wynios³y
dochody, rozchody i ile zyskaliœcie
na inwestycje i inne dzia³ania z zewn¹trz?
– Dochody gminy w 2013 roku
wynios³y prawie 42 miliony z³otych,
wydatki zaœ przekroczy³y 43,5 miliona
z³otych, w tym wydatki inwestycyjne
to ponad 11 milionów z³otych, czyli
25% wydatków ogó³em. Pocz¹wszy
od bud¿etu na roku 2012 wydajemy
„Informator bud¿etowy”, w którym
przedstawiamy bud¿et na kolejny rok
i porównujemy go z bud¿etem z lat
poprzednich. Informatory, poza wersj¹
papierow¹, publikujemy równie¿ na
naszej stronie internetowej. Zainteresowanych zachêcam do jej odwiedzenia i szczegó³owego zapoznania siê z
bud¿etami ju¿ zrealizowanymi i planem
na bie¿¹cy rok.
Moje ostatnie, mêskie, pytanie do Pana. Bêdzie Pan startowa³ ponownie w listopadzie na
„sto³ek” juchnowieckiego w³odarza?
– Prawdê powiedziawszy w
bezpoœrednich rozmowach z mieszkañcami zauwa¿y³em, ¿e na urzêdzie wójta nikogo innego oni nie widz¹.
Tak, bêdê kandydowa³.
Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê
wyborczego sukcesu.
Ryszard Œwierczewski
foto: UG-JK

VIII Piknik
Rodzinny
Akcja Katolicka, Katolickie
Stowarzyszenie M³odzie¿y i Hajnowski Dom Kultury zapraszaj¹ na
VIII PIKNIK RODZINNY
15.06.2014 r. godz. 14.00 do Amfiteatru Miejskiego w Hajnówce
W programie:
Koncert Zespo³u "TRUBADURZY" , wystêpy zespo³ów artystycznych, gry i konkursy rodzinne, zabawa fantowa, mierzenie
poziomu cukru i ciœnienia têtniczego, zabawa "pod chmurk¹"
PATRONAT: Ks. Biskup
Antoni Pacyfik Dydycz, Marsza³ek Województwa Podlaskiego,
Mieczys³aw Kazimierz Baszko

Wieœci Podlaskie
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DIAMENTOWE
Pary ma³¿eñskie obchodz¹ce 60-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego
1
2
3
4

Aleksander i Katarzyna Tichoniuk, Knorozy
W³odzimierz i Maria Tomczuk, Knorozy
W³odzimierz i Maria Chomaniuk, Kot³y
Teodor i Maria Fiedorczuk, Koz³y

5
6
7
8

9 Miko³aj i Eugenia Bogomaz, Ogrodniki
10 W³odzimierz i Anastazja So³owianiuk, Treszczotki

Jan i Anna £ukianiuk, Ko¿yno
Leon i Katarzyna Harkawy, Krzywa
Bazyli i Lidia Boruta, Ploski
Bazyli i Lidia Wasiluk, Plutycze

Aleksander i Katarzyna Tichoniuk

W³odzimierz i Maria Chomaniuk

Teodor Fiedorczuk

Jan £ukianiuk

Leon i Katarzyna Harkawy

Lidia Boruta i Wójt Gminy Raisa Rajecka

Bazyli i Lidia Wasiluk

W³odzimierz i Anastazja So³owianiuk

Gmina Bielsk Podlaski

Œwiêtowali Z³ote Gody
Razem na dobre i z³e. W zgodzie, mi³oœci i
uczciwoœci przezwyciê¿ali trudne chwile ¿ycia codziennego. Przez ca³e 50 lat!
18 maja br. piêknie przystrojona sala konferencyjna Urzêdu Gminy w Bielsku Podlaski dos³ownie trzeszcza³a w przys³owiowych szwach. Tego dnia
swe Z³ote Gody œwiêtowa³o 31 par ma³¿eñskich z
tej gminy.
Marsz Mendelsona, prezydenckie medale za
d³ugie po¿ycie ma³¿eñskie, kwiaty i ¿yczenia zdrowia oraz dalszego szczêœliwego ¿ycia od wójt Raisy
Rajeckiej, a tak¿e bukiety i upominki od dzieci, wnuków, prawnuków sprawi³y, ¿e w oczach uczestników spotkania pojawi³y siê ³zy radoœci i wzruszenia
W³adze Gminy Bielsk Podlaski nie zapominaj¹ te¿ o starszych jubilatach, co jest chyba ewenementem nie tylko w skali województwa, ale i Polski. We wspomnianym spotkaniu uczestniczy³o równie¿ 10 par, które obchodz¹ w tym roku 60-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego tzw. Diamentowe Gody. Wójt
Gminy Raisa Rajecka pary te uhonorowa³a listem
gratulacyjnym i wi¹zankami kwiatów.
Uroczystoœæ zakoñczy³y wystêpy artystyczne oraz spotkanie przy s³odyczach i lampce szampana. By³a to wspania³a okazja by zamieniæ kilka
s³ów z jubilatami.
Pierwszymi rozmówcami byli Pañstwo Anastazja i W³odzimierz So³owianiuk z Koloni Treszczotki. Pytanie - jak mo¿na do¿yæ wspólnie jubileuszu
60-lecia Pani Anastazja skomentowa³a krótko. Jeœli jest kochaj¹ca siê rodzina, to przetrzymuje
siê burze i choroby. Tak jest z nami cale ¿ycie
pracowaliœmy na roli. Choæ m¹¿ jest nies³ysz¹cy, to zawsze siê dogadywaliœmy we wszystkich
sprawach, i wspólnie podejmowaliœmy wszelkie
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Pary ma³¿eñskie obchodz¹ce
50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tadeusz Józef i Regina ¯ukowscy, Augustowo
Józef Ludwik i Irena Pop³awscy, Bañki
Stefan i Ludmi³a Bobryccy, Chrabo³y
Bazyli i Maria Œwiêtochowscy, Deniski
Jan i Olga £ukaszuk, Deniski
Jan i Walentyna Pawluczuk, Dubia¿yn
Micha³ i Luba Fedorczuk, Dubia¿yn
Franciszek i Genowefa Kruszewscy, Grabowiec
Henryk i Jadwiga Rzepniewscy, Hryniewicze
Ma³e

decyzje. Mamy ³adne gospodarstwo i zabudowania. Dochowaliœmy siê syna Miko³aja, wnuczki
i wnuka oraz kilkuletniej prawnuczki Zosi, która na krok nie oddala siê od synowej. Ta nasza
rodzina, to nasze szczêœcie.
Drugim ma³¿eñstwem, z którym uda³o mi siê
porozmawiaæ byli Pañstwo Iryda i Józef Krasowscy z Knoryd obchodz¹cy Z³ote Gody. Na pytanie –
jak dosz³o do tego, ¿e tego dnia wspólnie œwiêtuj¹
tak piêkny jubileusz ze swad¹ odpowiedzia³a Pani
Cd. str. 6

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Józef i Janina Zarêba, Hryniewicze Ma³e
Jan i Olga Daniluk, Knorozy
Józef i Iryda Krasowscy, Knorydy
Aleksander i Irena Matczuk, Knorydy
Aleksander i Helena Parfieniuk, Knorydy
W³odzimierz i Zofia Michalczuk, Ko¿yno
W³odzimierz i Walentyna Wiesie³owscy, Krzywa
Jan i Olga Maksimiuk, Lewki
Miko³aj i Lidia Weremczuk, Lewki
Sergiusz i Walentyna Andrejuk, Miêkisze
Symeon i Maria Grygoruk, Ogrodniki
Bazyl i Zenaida Stepaniuk, Ploski
Miko³aj i Eugenia Wasilewscy, Proniewicze
Walenty i Zenaida Siemieniuk, Rajki
Józef i Jadwiga Siekluccy, Skrzypki Ma³e
Piotr i Nina Maksimiuk, Stupniki
Teodor i Zoja Bery³ko, Treszczotki
Wiktor Edward i Jadwiga Hryniewiccy,Truski
Bazyl i Nadzieja Stefaniuk, Widowo
Bazyli i Katarzyna Klimowicz, Widowo
Aleksy i Olga Zieniuk, Zubowo
Stefan i Zenaida Wiazowscy, Zubowo
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Gmina Bielsk Podlaski

Rudka

Œwiêtowali Z³ote Gody
Cd. ze str. 4
Iryda – najpierw trzeba by³o siê poznaæ. Ja mieszka³am w Knorydach,
a m¹¿ pochodz¹cy z Grabowca by³
gajowymi i mieszka³ w naszej miejscowoœci na stancji. Poznaliœmy siê
na wiejskiej zabawie i po roku narzeczeñstwa stanêliœmy na œlubnym
kobiercu. Na ¿ycie nie narzekamy
dochowaliœmy siê dwójki kocha-

Rocznicowe biegi uliczne

nych dzieci, mamy dwie wnuczki i
dwóch wnuków. Naszej rozmowie
przys³uchiwali siê: Agata, któr¹ interesuje poezja i rysowanie, Julia œpiewaj¹ca w zespole „Ranok” i najm³odszy Julian, aktualnie przedszkolak.
Wszystkim Jubilatom ¿yczymy
du¿o zdrowia i kolejnych lat szczêœcia
Ryszard Œwierczewski
foto: Wies³aw Soko³owski

Gmina Narewka

Zaproszenie do konkursu ogródkowego”
Ten konkurs od lat cieszy siê
du¿ym zainteresowaniem mieszkañców wsi. Wójt Gminy Narewka przy
wspó³udziale Komisji ds. Socjalnych i
Spo³ecznych Rady Gminy og³aszaj¹
konkurs pod has³em „Najestetyczniej
urz¹dzona posesja i zagroda”. Przy
ocenie pod uwagê bêd¹ brane walory
estetyczne obejœæ gospodarczych
(dom, podwórko, obora, stodo³a) oraz
ogród ozdobny i warzywny (w tym
warzywa ma³o znane). Sprawdzane
bêdzie, czy maszyny i sprzêt rolniczy
s¹ nale¿ycie zabezpieczone.

Mieszkañcy narewkowskiej
gminy konkurs na „Najestetyczniej
urz¹dzon¹ posesjê i zagrodê” nazywaj¹
konkursem „ogródkowym” i chêtnie
bior¹ w nim udzia³. Do niego mog¹
przyst¹piæ wszyscy mieszkañcy gminy Narewka. Zg³oszenia nale¿y sk³adaæ do 30 czerwca 2014 roku w Urzêdzie Gminy Narewka i w Gminnym
Oœrodku Kultury w Narewce, a tak¿e
u so³tysów. Zwyciêzcy konkursu otrzymaj¹ dyplomy oraz nagrody pieniê¿ne
podczas pierwszej powakacyjnej sesji
Rady Gminy Narewka.
Anna Koz³owska

9 maja w Rudce rozegrane zosta³y biegi uliczne dla uczczenia 223
rocznicy uchwalenia, pierwszej w Europie, polskiej Konstytucji 3 maja.
Na starcie biegów, których organizatorami by³ Urz¹d Gminy w oraz
ZSCKR im. K. Kluka i ZS im. Jana
Paw³a II w Rudce stanê³o blisko 150
zawodników z miejscowych szkó³.
Oto wyniki zawodów: ·
Szko³a Podstawowa
Dziewczynki kl. I –III: 1. Weronika Jurczak 2. Ola Moczulska, 3.
Julita Otap
Ch³opcy kl. I-III: 1. Maciej Antoszczyk 2. Bartek Fronc 3. Krystian

Sopek
Dziewczêta kl. IV –VI: 1.
Ma³gorzata Piotrowska 2. Agnieszka
Talarek 3. Patrycja Wróblewska
Ch³opcy kl. IV – VI: 1. Hubert Karpiñski 2. Dominik Jakoniuk 3.
Adam Zab³ocki
Gimnazjum
Dziewczêta: 1. Emilia Olech, 2.
Paulina Bobel 3. Paulina Czapkowska
Ch³opcy: 1. Maciej £empicki 2.
Przemys³aw Jarosz 3. Micha³ Krasnodêbski
Ponadgimnazjalne
Dziewczêta: 1. Natalia Kucaba 2. Anna Marczuk 3. Karolina Siekierko
Ch³opcy: 1. Marek Lupa 2.
Karol Szmur³o 3. Jaros³aw Krawczyñski
Ÿród³o: Maria Smorczewska
foto: sxc.hu
Brañsk

Warte odnotowania!
18 maja br. odby³o siê Walne
Zgromadzenie Banku Spó³dzielczego
w Brañsku, które dokona³o pozytywnej oceny dzia³añ Zarz¹du udzielaj¹c
mu jednog³oœnie absolutorium.
Podczas kilkugodzinnej dyskusji wytyczono program dzia³añ brañskiej placówki na najbli¿szy okres oraz
wybrano now¹ Radê Nadzorcz¹.
Mi³ym akcentem by³o nadanie
podczas spotkania Bankowi tytu³u
„Aktywni i Gospodarni dla Dobra Podlasia”, przyznanego przez Kapitu³ê
Wyró¿nieñ redakcji portalu internetowego „Podlaski Bluszcz”.
Gratulujemy w imieniu Czytelników i redakcji „Wieœci Podlaskich”.
(ars)

Zderzenie fiata i renault
Do zdarzenia dosz³o 12 maja br. o
godzinie 16.20 na drodze krajowej nr 19 w
rejonie miejscowoœci Chrabo³y. Wstêpnie
ustalono, ¿e 29-latka podró¿owa³a osobowym renault w kierunku Bia³egostoku. W
pewnym momencie, z nieustalonych przyczyn, straci³a panowanie nad pojazdem i
zjecha³a na przeciwleg³y pas ruchu, gdzie
zderzy³a siê z nadje¿d¿aj¹cym osobowym
fiatem. Z urazem nogi kobieta zosta³a przewieziona do szpitala. Badanie wykaza³o,
¿e kieruj¹cy pojazdami byli trzeŸwi.
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Œwiêto Podlaskich Pograniczników
16 maja to ustawowe œwiêto
Stra¿y Granicznej. W Bia³ymstoku
g³ówne uroczystoœci odby³y siê 23 maja
w komendzie Podlaskiego Oddzia³u
Stra¿y Granicznej.
Obchody 23. rocznicy utworzenia Stra¿y Granicznej rozpoczê³o nabo¿eñstwo dziêkczynne w Katedrze

Prawos³awnej p.w. Œwiêtego Miko³aja Cudotwórcy oraz msza œwiêta w
Koœciele Garnizonowym p.w. Œw. Jerzego w intencji funkcjonariuszy i pracowników Stra¿y Granicznej.
Najwa¿niejszym punktem uroczystoœci by³ apel s³u¿bowy, na którym
wrêczono wiele odznaczeñ i medali
funkcjonariuszom, pracownikom oraz
innym osobom zwi¹zanym z podlask¹
formacj¹. £¹cznie w korpusie oficerskim przyznano 20 awansów. Wy¿sze
stopnie otrzyma³o równie¿ 124 chor¹¿ych i 56 podoficerów.
Z³otymi, srebrnymi i br¹zowymi medalami za zas³ugi dla SG uhonorowano 20 osób, odznak¹ Stra¿y Granicznej - 19, 4 osoby otrzyma³y medale za zas³ugi dla po¿arnictwa, wrêczono 3 nagrody pieniê¿ne Ministra
Spraw Wewnêtrznych oraz 19 nagród
Komendanta G³ównego SG.

Za zas³ugi dla Podlaskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej pami¹tkowym
medalem zosta³ wyró¿niony Dariusz
Szada – Borzyszkowski, redaktor bia³ostockiego oddzia³u TVP.
Z r¹k Wojewody Podlaskiego i
Prezesa Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y

Po¿arnych RP srebrn¹ odznakê honorow¹ „Podlaski Krzy¿ Floriañski” odebra³ gen. bryg. SG Jacek Bajger- Zastêpca Komendanta G³ównego SG.
Nie zapomniano równie¿ o honorowych dawcach krwi, którzy za
pomoc potrzebuj¹cym otrzymali od
Komendanta G³ównego SG pami¹tkowe dyplomy. Wyró¿nionych zosta³o 5
krwiodawców, którzy oddali powy¿ej
30 litrów krwi.
Sw¹ obecnoœci¹ uroczystoœæ
zaszczycili licznie zgromadzeni goœcie,
przedstawiciele w³adz rz¹dowych i
samorz¹dowych, duchowieñstwa,
s³u¿by mundurowe, tak¿e z litewskiej i
bia³oruskiej s³u¿by granicznej, reprezentanci urzêdów, firm, instytucji na
co dzieñ wspó³dzia³aj¹cych ze Stra¿¹
Graniczn¹.
Po apelu wszyscy spotkali siê
na pikniku.
Ÿród³o i foto: POSG

Zmianie ulegaj¹ dopuszczalne kwoty
dodatkowych przychodów osi¹ganych
przez rolników - emerytów i rencistów
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego Oddzia³ Regionalny w
Bia³ymstoku informuje, ¿e w zwi¹zku
z og³oszeniem przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego komunikatu z dnia 12 maja 2014 r. o wysokoœci
przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2014 r.,
które wynios³o 3.895 z³ 31 gr, zmieniaj¹ siê dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osi¹ganych przez
emerytów i rencistów.
Od dnia 1 czerwca 2014 r.
kwoty te wynosz¹:
- 70 % przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia, tj. 2.726 z³ 80 gr
- przychody do tej kwoty nie powo-
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duj¹ ¿adnych zmniejszeñ emerytury/
renty rolniczej,
- 130 % przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia, tj. 5.063 z³
90 gr - przychody przekraczaj¹ce tê
kwotê powoduj¹ zawieszenie czêœci
uzupe³niaj¹cej emerytury/renty rolniczej,
- przychody miêdzy kwot¹
2.726 z³ 80 gr a 5.063 z³ 90 gr powoduj¹ zmniejszenie emerytury lub renty
maksymalnie o kwotê 557 z³ 91 gr; w
przypadku renty rodzinnej, do której
uprawniona jest jedna osoba, kwota
maksymalnego zmniejszenia wynosi
474 z³ 25 gr.
Urszula Sidorowicz

firma, która istnieje na rynku
surowców zielarskich i wyrobów
rêkodzie³a ludowego od 1991 roku
Dzia³alnoœæ naszej firmy wywodzi siê z tradycji Ziemi Podlaskiej i
koncentruje na pozyskiwaniu “i przetwarzaniu surowców zielarskich pochodz¹cych z czystych ekologicznie

rzamy zgodnie z potrzebami i wymaganiami klientów przemys³u farmaceutycznego, kosmetycznego i spo¿ywczego. Sklepy i hurtownie zaopatrujemy w ekologiczne herbatko owoco-

terenów Polski pó³nocno-wschodniej.
W znacznej wiêkszoœci s¹ to surowce
pozyskane ze stanu naturalnego.
Swiadomoœæ ekologiczna, a tym
samym starannoœæ i dba³oœæ o odpowiedni¹ jakoœæ surowca pozwoli³a
nam dotrzeæ do krajowych i zagranicznych odbiorców zió³. W chwili obecnej eksportujemy z powodzeniem nasze rodzime surowce zielarskie do 18
krajów z ca³ego œwiata oraz zaopatrujemy na bie¿¹co rynek krajowy.
Firma „Runo” pozyskuje zio³a
poprzez w³asn¹ sieæ punktów skupu,
co umo¿liwia nam wgl¹d “w jakoœæ
surowca ju¿ w momencie jego pozyskiwania. Skutkiem takiej organizacji
zbioru jest pewnoœæ otrzymania surowca dobrej jakoœci.
Chc¹c sprostaæ wymaganiom
klientów oraz uzyskaæ produkt zgodny z okreœlonymi standardami jakoœci,
postaraliœmy siê o certyfikat produkcji
ekologicznej, który otrzymaliœmy w
2002 roku. Poza tym, jako pierwsza i
jedyna firma w Polsce, posiadamy
certyfikat FairWild przyznawany przez
jednostkê certyfikuj¹c¹ IMO ze
Szwajcarii. Standardy certyfikatu FairWild pomagaja wspieraæ dzia³ania
maj¹ce na celu zrównowa¿ony zbiór
zió³. Zio³a zbierane s¹ z uwzglêdnieniem równowagi w przyrodzie i z dba³oœci¹ o zachowanie populacji danego
gatunku.
Pozyskane w wy¿ej wymieniony sposób surowce zielarskie przetwa-

wo-zio³owe oraz zio³owe mieszanki
przyprawowe.
Swoj¹ ofertê surowców zielarskich, jak równie¿ produktów gotowych, prezentujemy podczas krajowych targów ¿ywnoœci ekologicznej,
m.in. „Ekogala” w Rzeszowie, „Natura Food” w £odzi czy „Polagra” w
Poznaniu oraz co roku na tarchach
„BioFach” w Norymberdze.

Serdecznie zapraszamy do
wspó³pracy rolników zajmuj¹cych siê
upraw¹ ekologiczn¹ zió³ i owoców oraz
do odwiedzenia siedziby naszej firmy
lub do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹
poprzez stronê internetow¹: www.runobio.pl
(a.c.)

Na przedsiêbiorczoœæ
i energiê s³oneczn¹
Kolejne podlaskie firmy rozwin¹ dzia³alnoœæ, a gminy zainwestuj¹
w odnawialne Ÿród³a energii – tak zdecydowa³ Zarz¹d Województwa, przyznaj¹c im dotacje z RPOWP.
Wœród dziesiêciu gmin, które

otrzymaj¹ dotacje znalaz³y siê: gmina
Boæki, która otrzyma 3 015 463,36 z³
oraz gmina Siemiatycze, której przyznano 5 158414,74 z³ na instalacje solarne, które zwiêksz¹ wykorzystanie
energii s³onecznej.
(k)
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Ustawa nie dzia³a
Gdy w lipcu ubieg³ego roku wprowadzano tzw ustawê œmieciow¹ zapewniano nas, ¿e œmieci
znikn¹ tak¿e z lasów i przydro¿nych rowów. Po co ktoœ mia³by wyrzucaæ œmieci do lasu skoro i
tak zap³aci za ich wywóz. Szybko okaza³o siê, ¿e to tak nie dzia³a i trudno siê pozbyæ starych
przyzwyczajeñ co pokazujemy na poni¿szych zdjêciach:
Co w³adze gminy Boæki zamierzaj¹ zrobiæ aby przydro¿ne rowy i lasy nie by³y wysypiskami
œmieci? Czy nadal bêd¹ tolerowaæ zaœmiecanie œrodowiska? Przypominamy, ¿e w myœl nowej
ustawy to w³aœnie one s¹ w³aœcicielami œmieci. (w)

Bystre gm. Boæki – droga Milejczyce –
Boæki
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