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Pod patronatem Wieœci:
73 Rocznica Bitwy pod Olszewem - 9.09 godz. 11.00 - Gmina Brañsk

Festyn „Po¿egnanie lata” w £ubinie Koœcielnym- 9.09 godz. 12.30
Grabarka - 18-19.2012

Œwiêto Przemienienia
Pañskiego

Zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej,Pa-

triarcha Moskwy i Wszechrusi,Cyryl I,pielgrzymowa³

na Grabarkê.Wczeœniej spotka³ siê z prezydentem Pol-

ski,Bronis³awem Komorowskim.Z arcybiskupem Józe-

fem Michalikiem,przewodnicz¹cym polskiego Episko-

patu,podpisa³ apel do Rosjan i Polaków o wzajemne

wybaczenie krzywd. Nad dokumentem tym zespo³y - pra-

wos³awny i katolicki - pracowa³y trzy lata.G³ówna idea

dokumentu,to odrodzenie chrzeœcijañskich wartoœci w

naszych narodach i w Europie,jak równie¿ walka z ate-

izmem,kpinami ze œwiêtoœci,homoseksualizmem,aborcj¹

i eutanazj¹."Odnowa cz³owieka,a przez cz³owieka od-

nowa relacji miêdzy naszymi Koœcio³ami i narodami".

Cd. str. 2

„Dziwiê siê, w jaki sposób minister

finansów takie has³owe propozycje

potrafi³ przeliczyæ na konkretne kwoty.”

Andrzej Sadowski - Centrum im. Adama Smitha -
o wyliczniu przez ministra Rostowskiego kosztów pro-
gramu ekonomicznego PiS

Na zakoñczenie waka-
cji oraz na pocz¹tek roku
szkolnego 1 wrzeœnia 2012
roku odby³ siê pi¹ty w tym
roku Bia³oruski Festyn z cy-
klu „I TAM ¯YWUÆ LU-
DZI”. Muzeum i Oœrodek
Kultury Bia³oruskiej w Haj-
nówce odwiedzi³ Gminê Cze-
remcha i wieœ po³o¿on¹ blisko
granicy z Bia³orusi¹- Wólkê
Terechowska.

Na scenie powsta³ej ze
specjalnie rozstawionego na-
miotu pod ogromnym klonem
wyst¹pi³y miejscowe WÓL-
CZANKI, oraz solistka Olga
Wieremczuk z Wólki Tere-
chowskiej, zespó³ HAY z Bia-
³egostoku, NARWA z Narwi

Wólka Terechowska - Gmina Czeremcha

I TAM ¯YWUÆ LUDZI
oraz ART. PRONAR z Na-
rwi. Wójt gminy Jerzy Szyku-
³a oraz publicznoœæ d³ugo nie
pozwoli³y zejœæ ostatniemu
zespo³owi ze sceny. Koncert
przed³u¿y³ siê  do póŸnego wie-
czora. Festyn prowadzi³y kon-
feransjerki Paulina Pawluczuk
oraz Mariola German.

Pod muzealnym namio-
tem mo¿na by³o zapoznaæ siê
z literatur¹ bia³orusk¹ i rêko-
dzie³em ludowym. Zaintereso-
waniem cieszy³a siê najnow-
sza ksi¹¿ka Wies³awa Rozbic-
kiego  „Jak tu pachnie Cze-
remch¹”, któr¹ mo¿na by³o
zakupiæ oraz otrzymaæ spe-
cjalny wpis od autora. Wie-
s³aw Rozbicki pochodzi z Cze-

remchy, w jego literackim do-
robku s¹ m.in.„¯urawiejka”-
okrzykniêta wydarzeniem lite-
rackim w latach 80-tych, oraz
„Hej tam Podlasiem”, i „Mam

Cd. str. 2
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Œwiêto Przemienienia
Pañskiego (Preobra¿enije
Hospodnie) z ka¿dym rokiem

przyci¹ga na Grabarkê coraz
wiêcej pielgrzymów. W tym
roku przyby³o ich ponad 17.ty-
siêcy. Byæ mo¿e przyczyni³a
siê do tego równie¿ osoba no-
wego, wa¿nego pielgrzyma,
Patriarchy Moskwy i Ca³ej
Rusi, Cyryla I. Klasztor
Œw.Marii i Marty na górze

Grabarce ze swoim cudow-
nym ¿ród³em od ponad 300.lat
otacza aura œwiêtoœci i prze-
baczenia. Dlatego tak du¿o tu
krzy¿y - nie tylko intencyj-
nych,ale i pokutnych. A jesz-

cze pokuta na kolanach. A
jeszcze ca³onocne rozmodle-
nia.Grabarka to z pewnoœci¹
miejsce na mapie Europy,
gdzie nastêpuje w mistycznej
atmosferze z³¹czenie cz³owie-

Œwiêto Przemienienia Pañskiego

ka z Bogiem,bardzo czêsto
niemo¿liwe w naszej codzien-
noœci. Ludzie przybywaj¹cy na
Grabarkê doznaj¹ fizycznych
i duchowych uzdrowieñ.Si³a
tych faktów jest ponoæ prze-
kazywana przez pielgrzymów
bliskim i nie znanym osobom -
st¹d taka  rosn¹ca s³awa Gra-
barki.

Wizyta Cyryla I na Gra-
barce, mia³a charakter zdecy-
dowanie religijny. Msza kon-
celebrowana przez arcybisku-
pa Sawê i liczne duchowieñ-
stwo prawos³awne, przynios³a
aurê spotkania pierwszych
chrzeœcian.Modlitwa zgroma-
dzonych tak licznie wiernych,

musia³a zwróciæ uwagê do-
stojnego goœcia. A przecie¿ nie
czynimy tu niczego na pokaz.

                                  (wip)

fot. Micha³ Iwaniuk,

agencja Int.

Cd. ze str. 1

I TAM ¯YWUÆ LUDZI

was wszystkich w…”. Obok
pod namiotem swoje wyroby
ceramiczne prezentowa³y
równie¿ dzieci z Czeremchy.

Festyn w Wólce Tere-
chowskiej  zorganizowany zo-
sta³ przez Muzeum i Oœrodek
Kultury Bia³oruskiej w Haj-
nówce we wspó³pracy z
Gminnym Oœrodkiem Kultury
i Urzêdem Gminy w Czerem-
sze oraz przy zaanga¿owaniu
mieszkañców. Festyn zrealizo-
wano dziêki dotacji Ministra

Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji.

Agnieszka Tichoniuk

fot. A. Tichoniuk,

B. Czarkowska
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28 sierpnia 2012 roku
odby³ siê czwarty w tym roku
Bia³oruski Festyn z cyklu „I
TAM ̄ YWUÆ LUDZI”. Sto-
warzyszenie Muzeum i Oœro-
dek Kultury Bia³oruskiej w
Hajnówce odwiedzi³o Gminê
Dubicze Cerkiewne i wieœ
Werstok. Ta dawna wieœ
osoczników Puszczy Bia³owie-
skiej, wymieniana ju¿ w XVI
wieku, mia³a swoje podwójne
œwiêto.  Po œwi¹tecznej Litur-
gii w cerkwi pw. Zaœniêcia
Bogurodzicy wszyscy razem
w „krestnym  chodzie” prze-
szli now¹ asfaltow¹ drog¹ do
krzy¿y usytuowanych na koñ-
cu wioski, które równie¿ wy-
mieniono na nowe. Po uroczy-
stym otwarciu drogi przez
Wójta Gminy Leona Ma³a-
szewskiego i Nadleœniczego
Nadleœnictwa Bielsk Jerzego
Andrzejuka, duchowni doko-
nali ekumenicznego wyœwiê-
cenia drogi i krzy¿y.

I TAM ¯YWUÆ LUDZI
Werstok - GminaDubicze Cerkiewne

Zaœ póŸniej przy remi-
zie stra¿ackiej na odby³a siê
czêœæ artystyczna œwi¹tecz-
nego dnia. Na scenie wyst¹-
pi³y zespo³y œpiewacze CE-
GIE£KI z Lewkowa, STRU-
MOK z Dubicz Cerkiewnych,
oraz instrumentalne HAY z
Bia³egostoku, NARWA z Na-
rwi oraz ART. PRONAR z
Narwi. Festyn prowadzi³y kon-
feransjerki Paulina Pawluczuk

oraz Mariola German. Pod
muzealnym namiotem mo¿na
by³o zapoznaæ siê z literatur¹
bia³orusk¹ i rêkodzie³em ludo-
wym. Mieszkañcy mieli te¿
okazjê obejrzeæ wystawê fo-
tografii „Dubicka historia na
p³ocie pisana”.

Festyn w Werstoku zor-
ganizowany zosta³ przez Mu-

Cd. str. 4
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26 sierpnia 2012r. w
Repkach odby³a siê impreza
promocyjna "4M" - m¹ka, miê-
so, miód i mleko. Zosta³a zor-
ganizowana po raz drugi przez
Stowarzyszenie „Lokalna Gru-

pa Dzia³ania – Tygiel Doliny
Bugu” we wspó³pracy z lokal-
nymi przedsiêbiorcami p. Ber-
nardem Górskim - M³yn "Bra-
cia Górscy" z Repek, p. S³a-
womirem Hardejem - Preze-

4M w Repkach
sem Okrêgowej Spó³dzielni
Mleczarskiej w Soko³owie
Podlaskim, p. Piotrem Kunic-
kim - Pasieka Nadbu¿añska ze
Skrzeszewa, oraz p. Kazimie-
rzem Œwiderskim - Zak³ady
Miêsne Œwiderscy z Kosowa
Lackiego.

My jako stowarzysze-
nie bardzo chêtnie podjêliœmy
siê organizacji tej imprezy po-
niewa¿ g³ównym celem na-
szego dzia³ania jest inicjowa-
nie wspó³pracy miêdzysekto-
rowej tj. sektora publicznego,
spo³ecznego i gospodarczego,
a ta impreza jest w³aœnie tak¹
prób¹ wspó³pracy.  Zale¿y
nam wspólnie ¿eby o¿ywiæ
region nadbu¿añski pod wzglê-
dem gospodarczym i kultural-
nym oraz wspieraæ naszych
lokalnych producentów rol-
nych.

Podczas imprezy odby-
³y siê konkursy dla uczestni-
ków wyœcigi w workach, je-
dzenie kotleta schabowego na
czas, wyrób mas³a metod¹ tra-
dycyjn¹, sprytna pszczó³ka.
Zwyciêscy otrzymali atrakcyj-
ne nagrody, których fundato-
rem byli wspó³organizatorzy.

Imprezê uœwietni³y wystêpy
muzyczne zespo³ów z Polski
jak i z zagranicy. Wyst¹pi³ ze-
spó³ Katrynka z Bia³orusi, So-
ko³owianie, Artur Leszczyñ-
ski- laureat "Szansy na suk-
ces", S³awek Hardej,  Hoyra-

ky,  UPSTREAM, Niekon-
wencjonalni, Gama.

 Impreza by³a  finanso-
wana ze œrodków UE, Pro-

gram Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
w ramach dzia³ania Funkcjo-
nowanie Lokalnej Grupy
Dzia³ania aktywizacja i naby-
wanie umiejêtnoœci oraz ze
œrodków partnerów i sponso-

rów za co serdecznie jeszcze
raz dziêkujemy.

Agnieszka Wojtkowska
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Festyn Rolnika i Przedsiêbiorcy ,,Dar Ziemi”
W niedzielê 26 sierpnia

2012 roku na placu za Gmin-
nym Oœrodkiem Upowszech-
niania Kultury w Kalnicy
odby³ siê Festyn Rolnika i
Przedsiêbiorcy pod nazw¹
„Dar Ziemi”  z cyklu imprez
pod wspólnym szyldem LGD
"Kraina Bobra" zorganizowa-
ny przez Gminê Brañsk, Sto-
warzyszenie LGD Kraina

Bobra oraz Gminny Oœrodek
Upowszechniania Kultury
im. Anny Dernowskiej  w
Kalnicy.

Po raz kolejny impreza
zosta³a po³¹czona z Do¿ynka-
mi Gminnymi.

Patronat medialny nad
imprez¹ objê³o Katolickie Ra-
dio Podlasie, Podlaski Bluszcz,
dwutygodnik lokalny Wieœci
Podlaskie oraz Radio Bia³y-
stok.

Festyn rozpocz¹³ siê
Msz¹ Œw. dziêkczynn¹ za dar
plonów o godz. 1200 w Ko-
œciele Wniebowziêcia Naj-
œwiêtszej Maryi Panny w
Brañsku. Po Mszy uczestni-
cy dzielili siê chlebem – da-
rem Bo¿ym w œwi¹tyni. Dal-
sza czêœæ imprezy przebiega-
³a na placu przy Oœrodku Kul-
tury w Kalnicy.

O godz. 1345Wójt Gmi-
ny Pan Krzysztof Jaworow-

ski bardzo serdecznie powi-
ta³ wszystkich uczestników
Festynu, wyg³osi³ krótkie prze-
mówienie, ¿yczy³ wszystkim
udanej zabawy.

W trakcie Festynu zo-
sta³ og³oszony konkurs na naj-
piêkniejszy wieniec do¿ynko-
wy 2012r.

   Komisja w sk³adzie:
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Sy-

czewski - Rektor WSD w
Drohiczynie, Pan Feliks Alek-
sander Wróblewski - Prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy
Brañsk, Pan Ryszard Anusie-
wicz - Sekretarz Powiatu Biel-
skiego ocenia³a sposób wyko-
nania wieñca,  wartoœci arty-
styczne zwi¹zane z kultur¹
wyplatania wieñca do¿ynko-
wego, zachowanie elementów
tradycyjnych,  ogólny wyraz
artystyczny,  poziom i styl
wykonania.

Z poœród 8 zg³oszonych
wieñców do konkursu, Komi-
sja przyzna³a nagrody za I, II i
III miejsce oraz wyró¿nienia.
I miejsce zaj¹³ wieniec z miej-
scowoœci Patoki gm. Brañsk,
II miejsce zaj¹³ wieniec z miej-
scowoœci Pop³awy gm.
Brañsk, III miejsce wieniec z
miejscowoœci Za³uskie Ko-
ronne. Wyró¿nienie otrzyma³
wieniec mieszkañców wsi

Oleksin – Nagroda Wójta
Gminy Brañsk, wieniec miesz-
kañców wsi BrzeŸnica – na-
groda Dyrektora GOUK w
Kalnicy, wieniec mieszkañ-
ców ul. Boækowskiej w Brañ-
sku – nagroda Publicznoœci,
wieniec mieszkañców wsi
Za³uskie Koœcielne – nagro-
da Przewodnicz¹cego Rady
Gminy Brañsk, wieniec miesz-
kañców Domu Pomocy Spo-
³ecznej w Brañsku - Nagroda
Ks. Janusza £oniewskiego
Dziekana Dekanatu Brañskie-
go.

W czasie pracy komisji
Konkursowej nast¹pi³o po-
œwiêcenie si³owni zewnêtrznej
w obrêbie kompleksu sporto-
wo - wypoczynkowego na
boisku Orlik, która zosta³a za-
kupiona z udzia³em œrodków
unijnych przeznaczonych na
„Ma³e Projekty”.

   Podczas imprezy po-
dziêkowano sponsorom tego-
rocznych festynów organizo-
wanych w Gminie Brañsk,
szczególne serdeczne podziê-
kowania za zaanga¿owanie i
pomoc przy zorganizowaniu
bie¿¹cego festynu Wójt Gmi-
ny skierowa³ do Pani Kata-
rzyny Œnieciñskiej Prezes Sto-
warzyszenia LGD „Kraina
Bobra”, którego cz³onkiem
jest Gmina Brañsk.

Na boisku ORLIK zo-
sta³y równie¿ rozegrane me-
cze fina³owe pi³ki no¿nej i te-
nisa ziemnego. Dru¿yny, któ-
re walczy³y o Nagrodê Wójta
Gminy Brañsk w pi³kê no¿n¹
to: Patoki, Pobikry, Niemyje,
AC Kalnica, FC Husqvarna,
Za³uskie, Czerwone Giab³y,
Chojewo, Pop³awy, oraz w
tenisie ziemnym o Nagrodê
Wójta Gminy Brañsk walczy-
³y 4 osoby (by³  to turniej
otwarty).

Dyrektor GOUK Aga-

ta Puchalska og³osi³a wyniki
rozgrywek  i wrêczy³a pucha-
ry oraz dyplomy za zajecie I,
II i III miejsca.

Dokonano równie¿ pre-
zentacji najlepszych rolników
w Gminie Brañsk.

Wœród rolników wyró¿-
niono:

1. Pana Józefa Ro-

kickiego - mieszkañca wsi
Kiersnowo. Prowadzi on go-
spodarstwo rolne i zajmuje siê
hodowl¹ owiec. Od wielu lat
reprezentuje Gminê Brañsk na
Wystawach Zwierz¹t Hodow-
lanych.

2. Pana S³awomira

Paprockiego - mieszkañca
wsi Domanowo. Od pokoleñ
prowadzi gospodarstwo rolne
w którym zajmuje siê hodowl¹

owiec, sk¹d pochodzi wiele
czempionów. Od wielu lat re-
prezentuje Gminê Brañsk na
Wystawach Zwierz¹t Hodow-
lanych.

3. Pana Krzysztofa

Szmur³o - mieszkañca wsi
kolonia Pop³awy. Prowadzi
On nowoczesne, zmechanizo-
wane i skomputeryzowane go-
spodarstwo rolne, w którym
zajmuje siê hodowl¹ byd³a
mlecznego. Jest najwiêkszym
producentem mleka na tere-
nie Gminy Brañsk. Od wielu
lat reprezentuje Gminê Brañsk
na Wystawach Zwierz¹t Ho-

dowlanych.
Na doros³ych i dzieci

czeka³y  liczne atrakcje: sto-
iska informacyjno-promocyjne
instytucji wspó³pracuj¹cych z
rolnikami i przedsiêbiorcami,
weso³e miasteczko, mini ga-
stronomia,  wata cukrowa i
popcorn,  stoiska z wyrobami
rêkodzie³a ludowego, piecze-
nie kie³basek na ognisku itp.

Dofinansowanie festy-
nu przez Lokaln¹ Grupê Dzia-
³ania „Kraina Bobra” to jedna
z wielu korzyœci p³yn¹cych z
cz³onkowstwa w stowarzy-
szeniu. Dziêki dofinansowaniu
z LGD oraz innych sponsorów
mo¿na by³o zaproponowaæ
uczestnikom Festynu, miêdzy
innymi wystêp Gwiazdy wie-
czoru – Zespó³u SPIKE, wy-

stêp kabaretu „Bajeczka”,
pokaz iluzjonistyczny w wyko-
naniu Pana Tomasza Sadow-
skiego, wystêpy zespo³ów
„Mianka”, „Patoczanka”,
„Skowronki”,  Koncert zespo-
³u „Ogród WyobraŸni” z oka-
zji  20 - lecia GOUK.

“Wójt Gminy Brañsk i
Dyrektor GOUK dziêkuj¹
wszystkim uczestnikom festy-
nu za przybycie i zapraszaj¹
na kolejne imprezy kulturalne,
sportowe i rekreacyjne do
Gminy Brañsk.“

 Alina Adamczyk

LGD Kraina Bobra w Gminie Brañsk -Do¿ynki Gminne

I TAM ¯YWUÆ LUDZI
zeum i Oœrodek Kultury Bia-
³oruskiej w Hajnówce we
wspó³pracy z Gminnym
Oœrodkiem Kultury i Urzêdem
Gminy w Dubiczach Cer-
kiewnych.

Festyny zrealizowano
dziêki dotacji Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administra-
cji.        Agnieszka Tichoniuk

fot. Lucyna Dawidziuk-

Brunco,

AgnieszkaTichoniuk

Cd. ze str. 2
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Stra¿acy z Czeremchy najsprawniejsi

W minion¹ sobotê w
Bia³owie¿y ju¿ po raz pi¹ty
odby³ siê Turniej Stra¿acki
Oldboyów. W zmaganiach
wziê³o udzia³ dziewiêæ zespo-

Bia³owie¿a

³ów z powiatu hajnowskiego.
- Pomys³odawcami

tych zawodów by³ wójt gminy
Czy¿e Jerzy Wasiluk, komen-
dant powiatowy Jaros³aw Tro-

chimczyk, no i ja – opowiada
Albert Litwinowicz, wójt gmi-
ny Bia³owie¿a – myœlê, ¿e
warto by³o zacz¹æ organizo-
waæ tak¹ imprezê. Wesz³a ju¿
ona na sta³e do kalendarza
wydarzeñ w naszym powie-
cie.

Stra¿acy oldboye rywa-
lizowali w dwóch konkuren-
cjach: sztafeta po¿arnicza
7x50 m oraz w æwiczeniach
bojowych. Mimo ulewnego
deszczu wszyscy uczestnicy
podeszli do zawodów bardzo
ambitnie.

- Oczywiœcie ka¿dy lubi
wygrywaæ, ale celem dzisiej-
szej imprezy jest przede
wszystkim integracja stra¿a-
ków – komentuje Grzegorz
Orzechowski, sekretarz OSP
Bia³owie¿a – jest to te¿ pe-
wien ho³d sk³adany naszym
starszym kolegom, którzy na-
dal s¹ aktywni.

Ostatecznie najlepsze
wyniki uzyska³a OSP Czerem-
cha, drugie miejsce zajê³a OSP
Hajnówka, a trzecie OSP Ko-
ryciski.     Mateusz Gutowski

2 wrzeœnia 2012 r. w
Kleszczelach odby³y siê Do-
¿ynki Gminne. Uroczystoœæ
rozpoczê³a siê modlitw¹ dziêk-
czynn¹ za tegoroczne zbiory,
po czym starosta i staroœcina
do¿ynek (Pañstwo Jaros³aw

i Maria Balejko) przekazali
pani Burmistrz Irenie Niegie-
rewicz chleb i sól, a zaproszo-
ny na t¹ okolicznoœæ zespó³
„Wasiloczki” przedstawi³y ob-
rzêd ¿niwny.

Swoimi wystêpami ura-
czy³y nas równie¿ zespo³y: z
Dobrowody, „Wiszeñka-cze-
reszeñka” z Suchowolców,
„Kalina” z Dasz, „Fantazja” z
MOKSiR, zespó³ „Kuranty” z
Bielska Podlaskiego oraz Syl-
wia Kamiñska z Kleszczel.

W uroczystoœci udzia³
wziêli: ks. mitrat Miko³aj Kie³-

DO¯YNKI W GMINIE KLESZCZELE
baszewski, ks. Jan Krasowski,
ks. Pawe³ Nikitiuk, ks. Pawe³
Kuczyñski, ks. Jan Kulig,
£ukasz Bartoszuk

Tego dnia wrêczono
Puchar Starosty Hajnowskie-
go piêciu najlepszym gospoda-
rzom z gminy Kleszczele:
Micha³owi Jakubowskie-

mu za zajêcie I miejsca w pro-
dukcji mleka,  Antoniemu

Krupiñskiemu za zajêcie I
miejsca w produkcji roœlinnej
i hodowli trzody chlewnej,
Zenonowi Sakowskiemu za
zajêcie I miejsca w hodowli
koni, Halinie i Januszowi

Soroczyñskim za  zajêcie I
miejsca w produkcji ekolo-
gicznej hodowli kur niosek,
Januszowi Piaseckiemu za
zajêcie I miejsca w hodowli
ekologicznej owiec rasy

„Wrzosówka”.
Puchar Burmistrza

Kleszczel otrzyma³o dziewiê-
ciu najwiêkszych dostawców
mleka w gminie Kleszczele:
Maksymilian Zbigniew

Koc z Piotrowszczyzny za
zajêcie I miejsca w najwiêk-
szej produkcji mleka, oraz:
Maria i Jaros³aw Balejko z
Kleszczel, Jolanta i Miro-

s³aw Zubik z Sak, Piotr

Dmitruk z Toporek, Ma³go-

rzata i Wies³aw Misuk z
Sak, Alina i Roman Litwi-

niuk z Sak, Barbara i Euge-

niusz Wowczyk z Toporek,
Aneta  i Dariusz Koz³owski

z Piotrowszczyzny, Joanna i

Micha³ Micewicz.

Pani Burmistrz wrê-
czy³a, tak¿e Puchary dwóm
gospodarstwom ekologicznym:
gospodarstwu Krzysztofa

Piórkowskiego z Gruzki oraz
Dariusza Bobika z Toporek.

Tego dnia odby³o siê
rozstrzygniêcie konkursu zor-
ganizowanego przez KRUS w
Hajnówce pt.„Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne”:

I miejsce: Halina i Ja-

nusz Soroczyñscy

II miejsce: Jolanta i

Miros³aw Zubik

III miejsce: Krzysztof

Piórkowski

IV miejsce: Irena

Jawdosiuk

V miejsce: Iwona i

Miros³aw Lipiñscy

VI miejsce: Barbara i

Miros³aw Nesterukowie

Dziêkujemy sponso-
rom: Okrêgowej Spó³dzielni
Mleczarskiej w Hajnówce,
Nadleœnictwu Bielsk Podlaski
oraz Bankowi Spó³dzielczemu
w Hajnówce.

Ma³gorzata Zubik

VI Bia³oruski Festyn w Zaleszanach, gm. Kleszczele 16.09. br. godz. 15.00
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Od 1 wrzeœnia 2012 r. ule-

gaj¹ zmianie dopuszczalne kwoty

dodatkowych przychodów osi¹ga-

nych przez emerytów i rencistów

Kasa Rolniczego Ubezpie-

czenia Spo³ecznego Oddzia³ Regio-

nalny w Bia³ymstoku informuje, ¿e

w zwi¹zku z og³oszeniem przez

Prezesa G³ównego Urzêdu Staty-

stycznego komunikatu z dnia 9

sierpnia 2012 r. o wysokoœci prze-

ciêtnego miesiêcznego wynagro-

dzenia w II kwartale 2012 r., które

wynios³o 3.496 z³ 82 gr, zmieniaj¹

siê dopuszczalne kwoty dodatko-

wych przychodów osi¹ganych

przez emerytów i rencistów.

Od dnia 1 wrzeœnia 2012 r.

kwoty te wynosz¹:

70 % przeciêtnego mie-

siêcznego wynagrodzenia, tj. 2.447

z³ 80 gr - przychody do tej kwoty

nie powoduj¹ ¿adnych zmniejszeñ

Uroczyste podsumo-
wanie etapu wojewódzkiego
X edycji Ogólnokrajowego
Konkursu „Bezpieczne Go-
spodarstwo Rolne”, po³¹czo-
ne z wrêczeniem nagród jego
laureatom, odby³o siê 23 sierp-
nia 2012 r. w Urzêdzie Mar-
sza³kowskim Województwa
Podlaskiego  w Bia³ymstoku.

Cel konkursu, organizo-
wanego od 2003 roku jest nie-
zmienny – promocja zasad
ochrony zdrowia i ¿ycia w
gospodarstwach rolnych. Kon-
kurs kierowany jest do osób

pe³noletnich, prowadz¹cych
produkcyjn¹ dzia³alnoœæ rol-
nicz¹. Patronat honorowy nad
jego X edycj¹ sprawuje Pre-
zydent Rzeczpospolitej Pol-
skiej, Bronis³aw Komorowski.

Po eliminacjach regio-
nalnych oraz wizytacji 9 go-
spodarstw zakwalifikowanych
do fina³owej oceny na etapie
wojewódzkim, Wojewódzka
Komisja Konkursowa uzna³a,
¿e “najbezpieczniejszym go-
spodarstwem rolnym w woje-
wództwie podlaskim w 2012

r. zosta³o gospodarstwo Pañ-
stwa Jolanty i Adama Ko-
chañskich z miejscowoœci Ja-
sionóweczka, gm. Jasionów-
ka.

Ponadto Komisja przy-
zna³a:

II miejsce – Jolancie  i
Janowi Monachom, zam. Ko-
bylanka, gm. Micha³owo,

III miejsce – Dorocie i
Miros³awowi Czarnieckim,
zam. ̄ ³obin, gm. Krasnopol.

Podstaw¹ oceny go-
spodarstw by³y elementy
wp³ywaj¹ce na bezpieczeñ-

stwo pracy, a w szczególno-
œci: ³ad i porz¹dek w obrêbie
podwórza, zabudowañ i stano-
wisk pracy, stan budynków
inwentarskich i gospodar-
czych, w tym: stan schodów i
u¿ywanych drabin oraz insta-
lacji i urz¹dzeñ elektrycznych,
wyposa¿enie maszyn i urz¹-
dzeñ u¿ywanych w gospodar-
stwie w os³ony ruchomych
czêœci, podpory i inne zabez-
pieczenia, stan techniczny pi-
larek tarczowych i ³añcucho-
wych, warunki obs³ugi i byto-

Etap wojewódzki konkursu „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne” rozstrzygniêty

wania zwierz¹t gospodarskich,
stosowanie, stan i jakoœæ œrod-
ków ochrony osobistej. Bra-
no równie¿ pod uwagê ele-
menty dodatkowe, tj. wydzie-
lenie w gospodarstwie miej-
sca do zabawy dzieci i wypo-
czynku doros³ych, estetykê
gospodarstwa, udogodnienia
zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo
i higienê pracy wykonane
przez w³aœciciela gospodar-
stwa.

Organizatorem etapu
wojewódzkiego by³a Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia
Spo³ecznego Oddzia³ Regio-
nalny w Bia³ymstoku. W or-
ganizacji konkursu uczestni-
czyli równie¿:

Okrêgowy Inspektorat
Pracy w Bia³ymstoku,

Podlaski Oœrodek Do-
radztwa Rolniczego w Szepie-
towie,

Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Podlaskiego,

Podlaski Urz¹d Woje-
wódzki w Bia³ymstoku,

Podlaska Izba Rolnicza,
Komenda Wojewódzka

Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Bia³ymstoku.

Wszyscy laureaci
otrzymali atrakcyjne nagrody
rzeczowe.

Kolejnym etapem zma-
gañ s¹ eliminacje centralne.
WeŸmie w nich udzia³ 16 lau-
reatów wy³onionych w po-
szczególnych etapach woje-
wódzkich w kraju, w tym Pañ-
stwo Kochañscy jako przed-
stawiciele województwa pod-
laskiego. Nagrod¹ g³ówn¹ w
konkursie jest ufundowany
przez Prezesa KRUS ci¹gnik
rolniczy.       Iwona Nagórka

emerytury/renty rolniczej,

130 % przeciêtnego mie-

siêcznego wynagrodzenia, tj. 4.545

z³ 90 gr - przychody przekraczaj¹-

ce tê kwotê powoduj¹ zawieszenie

czêœci uzupe³niaj¹cej emerytury/

renty rolniczej,

Przychody miêdzy kwot¹

2.447 z³ 80 gr a 4.545 z³ 90 gr po-

woduj¹ zmniejszenie emerytury lub

renty maksymalnie o kwotê 528 z³;

w przypadku renty rodzinnej, do

której uprawniona jest jedna osoba,

kwota maksymalnego zmniejsze-

nia wynosi 448 z³ 83 gr.

W przypadku emerytów,

którzy ukoñczyli 60 lat (kobiety) lub

65 lat (mê¿czyŸni) nie stosuje siê

zasad zawieszania lub zmniejsza-

nia emerytur, bez wzglêdu na kwo-

tê dodatkowych przychodów przez

nich osi¹ganych.

Iwona Nagórka

KRUS informuje!

1 wrzeœnia,w Lewkowie Starym odby³ siê kolejny fe-

styn ludowy.Tradycyjnie i serdecznie zebranych powita³ wójt

Gminy Narewka,Miko³aj Pawilcz.Przy mikrofonie stanê³a Ka-

tarzyna Bielawska,instruktorka Gminnego Oœrodka Kultury w

Narewce,sprawnie prowadz¹c imprezê.Bardzo siê ten koncert

spodoba³,bo i kto tu zagra³ i zaœpiewa³? "Cegie³ki" z Lewkowa

Starego,"Speed" z Bielska Podlaskiego,"Jesienny Liœæ" z Gród-

ka,"Wiesna"i kabaret "Bajeczka"z Bia³egostoku oraz "Narwa"

z Narwi.

Po koncercie odby³a siê zabawa taneczna pod nocnym,ro-

mantycznym,wyj¹tkowo ciep³ym niebem.Do tañca przygrywa³

zespó³ "Trojka".Warto dodaæ,¿e imprez¹ towarzysz¹c¹ by³ Tur-

nirj Siatkówki Pla¿owej - Lewkowo CUP (piszemy o nim na

strnie sportowej).                                                                (jc)

Wakacje pozwoli³y na wykonanie remontów i prac ter-

momodernizacyjnych w wielu obiektach szkolnych i przedszkol-

nych w Hajnówce.Prace termomodernizacyjne prowadzono w

Zespole Szkó³ nr 3 ( w sk³ad wchodz¹ Szko³a Podstawowa nr

6 i Pañstwowe Gimnazjum nr 2) przy ul. Nowowarszawskiej,w

Szkole Podstawowej nr 3 przy ul.Dzia³owej,w Przedszkolu

Samorz¹dowym nr 3 przy ul.Rzecznej i Przedszkolu Samorz¹-

dowym nr 5 przy ul.Miko³aja Reja oraz w budynku dydaktycz-

nym Zamiejscowego Wydzia³u Leœnego Politechniki Bia³ostoc-

kiej przy ul.Pi³sudskiego.Remonty objê³y docieplenie stropoda-

chów,œcian zewnêtrznych,wymianê stolarki okiennej i drzwio-

wej oraz modernizacjê instalacji centralnego ogrzewania.Po-

zwoli to na zmniejszenie zu¿ycia energii grzewczej wymienio-

nych placówek o oko³o 50.procent.Koszt wymienionych inwe-

stycji,to nie bagatelna suma 2.milionów 580.tysiêcy z³otych.  (jc)

Festyn ludowy

Hajnówka
Remonty szkó³

Pora letnia to czas najwiêkszych prac remontowych i

budowy dróg w naszej gminie.Na dwóch powiatowych dro-

gach ulepszono nawierzchniê.Po³o¿ono asfalt na 1,5-kilome-

trowej drodze z Leœnej do Olchówki i zmodernizowano wybo-

ist¹ nawierzchniê asfaltowej drogi z Narewki do Mik³szewa.

W sierpniu wyasfaltowana zosta³a ulica we wsi Susz-

czy Borek na blisko 700-metrowym odcinku.Suszczy Borek

znajduje siê przy atrakcyjnym turystycznie szlaku z Narewki

do Podlewkowia przez Minkówkê.Warto dodaæ,¿e na powia-

towej drodze z Narewki do Miñkówki oraz w samej wsi,te¿

jest ju¿ asfalt.Zapraszamy rowerzystów.                         (jc)

W gminie Narewka wiêcej
lepszych dróg

Narewka
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W miniony weekend
odby³a siê kolejna ju¿ edycja
turnieju siatkówki pla¿owej w
Lewkowie. Zawody jak co
roku cieszy³y siê du¿¹ popu-
larnoœci¹. W sportowych zma-

ganiach udzia³ wziê³o dzie-
wiêtnaœcie par z Polski i za-
granicy.

Mecze by³y rozgrywa-
ne by³y systemem brazylij-
skim, czyli para przegrywaj¹-
ca dwa mecze odpada³a. Gra-
no dao dwóch wygranych se-
tów, rozgrywanych do 21
punktów. Pierwszego dnia za-
wodów (sobota) uda³o siê ro-
zegraæ 24 spotkania, dziêki
czemu wy³oniono fina³ow¹

Lewkowo Cup po raz pi¹ty
ósemkê.

- W tym roku pula na-
gród w naszym turnieju wy-
nosi³a tysi¹c z³otych oraz oczy-
wiœcie drobne nagrody dla
wszystkich – komentuje dla

Kuriera Hajnowskiego Janusz
Ignaciuk, uczestnik a zarazem
jeden z organizatorów zawo-
dów – jak na tak¹ niewielk¹
miejscowoœæ jest to sporo.
Tak¿e zawodnicy, którzy siê u
nas w tym roku zaprezento-
wali zagwarantowali wysoki
poziom.

W zawodach wziê³a
udzia³ miedzy innymi para z
Bia³orusi, wicemistrzowie Pol-
ski oldboyów czy  Robert

Wykowski- wielokrotny me-
dalista Mistrzostw Polski i
by³y reprezentant kraju w siat-
kówce pla¿owej. Wielu za-
wodników wystêpuj¹cych w
Lewkowie na co dzieñ gra w

pierwszo lub drugoligowych
klubach.

Ostatecznie w pierw-
szej czwórce zawodów zna-
laz³y siê pary: Janusz Ignaciuk/
Andrzej Ignaciuk, Wojciech
Gabiec/Igor Jab³oñski, Dawid
Skiepko (Lewkowo)/Dorian
Poinc, Mariusz Leszczyñski
(Bia³ystok)/Przemys³aw Jure-
wicz.

W pierwszym pó³finale
spotka³a siê para Ignaciuk/

Ignaciuk - Gabiec/Jab³oñski.
Po zaciêtym meczu wygrali
2:1 bardziej doœwiadczeni bra-
cia Ignaciuk. W drugim pó³fi-
nale spotka³y siê pary Skiep-
ko/Poinc - Leszczyñski/Jure-

wicz. 2:0 wygrali m³odsi
Skiepko/Poinc.

W finale po zaciêtym
boju zwyciê¿y³a para Skiepko/
Poinc, a w meczu o 3 miejsce
para Gabiec/Jab³oñski.

Pierwsza szóstka za-
wodów:

1.Dawid Skiepko
(Lewkowo)/Dorian Poinc
(Warszawa)

2.Janusz Ignaciuk/An-
drzej Ignaciuk (Lewkowo)

3.Wojciech Gabiec/
Igor Jab³oñski (Bialowie¿a)

4.Mariusz Leszczyñski
(Bia³ystok)/Przemys³aw Jure-
wicz (Go³dap)

5-6.Gutowski/Waszkie-

wicz (Bia³owie¿a), Dawidziuk/
Gierasimiuk (Hajnówka)

Sponsorzy turnieju:
- Gmina Narewka
- Starostwo Powiatowe

w Hajnówce
- firma Runo
- kwatera agrotury-

styczna „ U Ireny”
Mateusz Gutowski

 W dniach 27.07.2012r.
na „Orliku” im. J. Leszczyñ-
skiego odby³ siê Turniej Pi³ki
No¿nej Dru¿yn Osiedlowych.
W zawodach wziê³o udzia³
piêæ dru¿yn (40 zawodników).
Ogó³em rozegrano 4 spotka-
nia.

Zarówno pogoda, jak i
humory wszystkim dopisa³a.
Mecze rozgrywano w mi³ej,
wakacyjnej atmosferze. Opie-
kunami dru¿yn ¿akowskich
byli rodzice, którzy zagrzewali
do walki swoich podopiecz-
nych. Zawody mia³y na celu
zagospodarowanie czasu wol-
nego dla dzieci i m³odzie¿y
(ze szkó³ hajnowskich) w
okresie wakacji oraz „wy³apa-
nie” talentów do dru¿yn m³o-

Najlepsi strzelcy – Ja-
kub Ow³asiuk („Rysie”)      -
6 bramek

– Kamil Chilimoniuk
(„Rysie”) -  3 bramki

- Daniel Kozaczuk
(„Lisy”) -   3 bramki

Najlepszy bramkarz –
Krzysztof Masj³o („Lisy”)

Rocz.2000 i m³.
I miejsce – OSiR 1
II miejsce - „OSiR 2”
Najlepsi strzelcy
-  Dawid Simoniuk

(OSiR 1) -  2 bramki
- Gabriel Artemiuk

(OSiR 2)  -  1 bramka
- Adrian £ysakowsk

(OSiR 1) – 1 bramka
Najlepszy bramkarz –

Bartek Tichoniuk
Organizatorem imprezy

by³ klub sportowy „Puszcza”
Hajnówka przy wspó³pracy z
Oœrodkiem Sportu i Rekreacji
w Hajnówce. Mecze sêdzio-
wa³ Marek Hanula i Andrzej
Grygoruk.

Medale i statuetki ufun-
dowa³ Urz¹d Miasta w Haj-
nówce w ramach projektu –
wspieranie                 i upo-
wszechnianie kultury fizycznej
i sportu ‘Wakacje 2012”

Janusz Ludwiczak

Dnia 28 sierpnia 2012
r. na basenach OSiR zosta³a
zorganizowana impreza rekre-
acyjno-sportowa w której
wziê³o udzia³ 40 osób. Uczest-
nikami by³y maluchy, które do-
piero oswajaj¹ siê z wod¹ oraz
ci,  którzy z ³atwoœci¹ potrafi¹
przep³yn¹æ 50 m.

Impreza zosta³a prze-
prowadzona w dwóch eta-
pach - na ma³ym i du¿ym ba-
senie. Konkurencje na ma³ym
basenie mia³y charakter wy-
œcigów szybkoœciowo - zwin-
noœciowych. W rywalizacji
uczestniczy³o 5 grup: 2-latko-
wie, 5-latkowie, 7-latkowie, 9-
latkowie i 10-latkowie. Naj-
m³odszym pomagali rodzice i
babcie. Zarówno dzieci jak ich
opiekunowie wykazali siê du-
¿ym zaanga¿owaniem. Nato-
miast na du¿ym basenie
uczestnicy rywalizowali w
konkurencjach p³ywackich na
dystansie 20 i 40 metrów: sty-
lem grzbietowym, dowolnym
i zmiennym. Tutaj  rywaliza-
cja odbywa³a siê z podzia³em
na cztery grupy.

Sêdziami zawodów byli:
Edward Poniecki i Roman Sa-
charczuk; prowadz¹cy -

J.Ludwiczak.
Wszyscy uczestnicy

otrzymali s³odycze. Natomiast
umiej¹cy ju¿ p³ywaæ dodatko-
wo otrzymali pami¹tkowe me-
dale. Z³otymi medalami zostali
wyró¿nieni: Justyna Klimiuk,
Adam Ziniewicz, Jakub Gier-
maniuk, Maciej Zakrzewski,
£ucja Koœko i Ewa Ostap-
czuk;  srebrnymi: Patryk Ol-
szewski, Patryk Kruszewski,
Karolina Budna, Dominik Ku-
zyka i Brajan Sapio³ko; br¹zo-
wymi: Krzysztof Pieczarka,
Nikodem Kulgawczyk, Mate-
usz Michalak, Martyna Bar-
toszewicz, Kasia Iwaniuk, Ju-
lia Jarmo³owicz, Kasia Orze-
chowska, Diana Karpiuk, Ju-
lia Grabiak.

Organizatorem imprezy
by³ KS.”PUSZCZA” Haj-
nówka przy wspó³pracy z
Oœrodkiem Sportu i Rekreacji
w Hajnówce.

Fundatorem s³odyczy i
medali. – Urz¹d Miasta w
Hajnówce w ramach projek-
tu - wspieranie i upowszech-
nianie kultury fizycznej i spor-
tu „Wakacje 2012”

   Janusz Ludwiczak

 „OSIEDLÓWKA W GRZE ” – roczniki m³odsze
dzie¿owych OSiR-u.

KLASYFIKACJA
KOÑCOWA

Rocz.2002 i m³.
I miejsce - „RYSIE”

(sk³ad dru¿yny: G.Ciaœ ,
K.Dutkowski, J.Ow³asiuk,
K.Artemiuk, B.Andrzejuk.).
Opiekun dru¿yny – pan Kot

II miejsce - „LISY”
(sk³ad dru¿yny: K.Masaj³o,
J.Borowski, D.Kozaczuk,
D.Zera, T.Ginszt, Chilimoniuk
K.). Opiekun dru¿yny – pan
Kozaczuk

III miejsce – „BORSU-
KI”(sk³ad dru¿yny: K.Pieczar-
ka, Olifieruk R., F.Kot, A.Zi-
niewicz,Ostapczuk, Olifieruk
A.). Opiekun dru¿yny – pan
Ow³asiuk

„Wakacje
na mokro”



WIEŒCI  PODLASKIE  -  Niezale¿ne Pismo Lokalne

Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada.                                    Druk: Drukarnia Prasowa w Ignatkach, Ignatki 40/2,  16-001 Kleosin

Redaktor Naczelny: Wies³aw Pietuch (kom. 531 530 691)  Z-ca Redaktora Naczelnego: Jan Cie³uszecki (kom. 692 899 593),  Redaktor: Wies³aw Soko³owski (kom. 601 724 296).
Stale wspó³pracuj¹: Micha³ Iwaniuk, Jerzy Iwañczuk, Wiaczes³aw Kucharenko, Teresa Modzelewska, Robert Panek, Zbigniew Podlaski, Anna Stulgis, Tadeusz Szereszewski.

  ISSN – 1509 - 0329
Wydawca: Agencja Gospodarcza „Wspó³praca” spó³ka z o.o., 15 – 092 Bia³ystok, ul. Sienkiewicza 1/1 - IVp., Prezes: Wies³awa ¯ywolewska.
tel. 85 653 76 51, 85 743 55 16, e-mail: wiescipodlaskie@wp.pl,    www.wiescipodlaskie.pl,    Biuro Reklamy: e-mail: reklama@wiescipodlaskie.pl

Cena dla firm i instytucji  1,00 z³ +VAT   Nak³ad: 5000 egz.

8                                                                                                                                                                                                      Wieœci Podlaskie


