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Motto dnia:
Za książką kryje się autor. Jego pisanie jest, więc 

zawsze listem do czytelnika. Piszemy zazwyczaj listy do 
przyjaciół. Książka jest listem autora do przyjaciela. 

(Jarosław Iwaszkiewicz)

Wreszcie dobra wia-
domość dla koneserów zło-
tego trunku z najwyższej 
półki  warzonego trady-
cyjnymi metodami. W Bia-
łymstoku otwarto Browar 
Miejski Gloger, który jest 
największym w Polsce i zara-
zem pierwszym tego rodzaju 
w regionie. A wszystko za 
sprawą Edyty i Waldemara 
Dąbrowskich, którzy posta-
nowili pasję rodzinną połą-
czyć z dziedzictwem kultury 
piwowarskiej na Podlasiu. 
I tak powstał obiekt mający 
zaspokoić gusta smakowe 
najbardziej wymagających 
piwoszy.

Właściciele z dumą 
podkreślają, że nawiązują 

Nowy browar i restauracja
Piwo jak u Glogera

do Zygmunta Glogera, bo to 
właśnie w jego dworskim 
browarze w Jeżewie Starym 
produkowano wyśmienite 
piwo. Warto wspomnieć, że 
zbudowany w latach osiem-
dziesiątych XIX wieku browar 

pracował jeszcze do połowy 
ubiegłego wieku. To dzięki 
zyskom jakie przynosił – Zyg-
munt Gloger mógł realizować  
badania historyczno – etno-
graficzne. I choć dorobek ba-
dacza odcisnął wielkie piętno 

w polskiej nauce, to po bro-
warze zostały ruiny i legendy 
przekazywane z dziada pra-
dziada o tym, jakie drzewiej 
produkowano piwo.

Na odsiecz tradycji 
wyszedł właśnie Waldemar 
Dąbrowski, który z żoną stwo-
rzyli w Białymstoku miejsce 
niezwykłe – browar i restau-
rację. Bo teraz będzie można 
wybierać spośród 10 gatun-
ków piwa klasy premium 
warzonego metodą rzemieśl-
niczo – ekologiczną, wyłącz-
nie z naturalnych i starannie 
dobranych składników: wody. 
słodu, chmielu i drożdży. Nad 
technologią będzie czuwał 
piwowar z 20 – letnim do-
świadczeniem. 

W restauracji Gloger 
House, zlokalizowanej na 
zapleczu browaru, kufel wy-
śmienitego piwa kosztuje 
10 zł. To nie jest zawrotna 
cena, wiedząc, że pijemy tru-
nek o unikatowym smaku, po-
zbawiony przemysłowej che-
mii. Do kufla można zamówić 
staropolskie jadło – golonka 
lub schabowy, które są zawsze 
świeże, bo przygotowane na 
indywidualne zamówienie.

Browar Miejski Gloger 
w Białymstoku, ul. Gen W. 
Andersa 87, czynny w po-
niedziałki i czwartki w godz. 
12 – 21,  w piątki i soboty 
w godz. 12 – 24, w niedzielę 
w godz. 12 – 21.

Waldemar Staszyński

21 czerwca br. w jednym z najbardziej atrakcyjnych 
miejsc w Gminie Brańsk odbył się IX Festyn Rodzinny, który 
symbolizuje rozpoczęcie sezonu letniego. 

Pod patronatem „Wieści”

X Festyn Rodzinny Gminy Brańsk 

Cd. str. 5 

Tysiące bielszczan 
oraz ich gości bawiło się 
na obchodach  z okazji Dni 
Bielska Podlaskiego.

 Koncerty  zespo-
łów artystycznych, w tym 
Gwiazdy wieczoru zespołu 
„Brathanki”, pokaz sprzętu 
i wyszkolenia strażaków, 
kiermasz rękodzieła - to tyl-
ko niektóre z atrakcji 36.Dni 
Bielska. W ostatnim dniu 
święta miasta odbyły się 
Mistrzostwa Bielska w lek-
kiej atletyce dla gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych 
o puchar Burmistrza Miasta 
Dni Bielska zakończył  Kon-

XXXVI Dni Bielska Podlaskiego
cert Uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Bielsku. 

29 maja Burmistrz Mia-
sta Jarosław Borowski przy 

bielskim ratuszu przekazał 
młodzieży klucze do bram 
miasta. W barwnym korowo-
dzie młodzież  z burmistrzem 

i gośćmi przemaszerowała 
do Parku Królowej Heleny, 
gdzie odbyła się prezentacja 
artystyczna dorobku szkolnego 
z okazji 520. rocznicy nadania 
Bielsku praw magdeburskich. 
Zainteresowani sportem mo-
gli  obejrzeć I Bieg Patrolowy 
„Śladami rzemiosła bielskie-
go”. W tym samym czasie na 
stadionie chłopcy ze szkół 
podstawowych rocznika 2002 
i młodszych rozgrywali turniej 
MOSiR CUP 2015. Ze sporto-
wych atrakcji, w tym dniu roz-
poczęły się w Zespole Szkół nr 
1 im. J. K. Piłsudskiego zawody 

Cd. str. 7

Wójt gminy Białowieża 
postanowił oszczędzać. Jed-
nak nie na sobie, a na swoich 
pracownikach. W związku 
z tym wydał zarządzenie, 
w którym obniża koszty prze-
jazdu podróży służbowej po-
jazdem nie będącym wła-
snością pracodawcy. Obniża 

Oszczędności? 
Tylko na 

pracownikach ?
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Wczesnym popołu-
dniem, 21 czerwca br. odbyły 
się już szóste z kolei „Nadbu-
żańskie Spotkania Ziołowe” 
w gospodarstwie agrotury-
stycznym „Ziołowy Zakątek” 
w Korycinach, gm.Grodzisk.

To agroturystyczne go-
spodarstwo,od lat prowadzone 
przez pana Mirosława Angiel-

VI Nadbużańskie Ziołowe Spotkania pod patronatem 
„Wieści”

Czerwcowe spotkanie 
w „Ziołowym Zakątku”

czyka jest siedzibą jego firmy 
„Dary Natury”, produkującej 
specyfiki ziołowe, mieszanki 
ziół, przyprawy, nalewki, oleje, 
kosmetyki itp. Dodajmy – firmy 
znanej nie tylko w Polsce, ale 
niemal w całej Europie. Gwał-
townie narastająca moda, 
i utrwalająca się tendencja 
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- w kategorii drób grzebiący 
za stadko hodowlane kur nieśnych Zielononóżka kuropatwiana ZS-11 – Zofii 
i Gracjana Skórnicckich

- w kategorii drób pływający za stadko rodzicielskie kaczek typu Pekin – Adama 
Belta z Ośrodka Hodowli Kaczek w Lińsku

- w kategorii kolekcja królików ras małych (holenderski czarny) – Barbary 
i Henryka Koc

- w kategorii kolekcja królików ras średnich (wiedeński szary) – Mariusza 
Chmiela

- w kategorii kolekcja królików ras dużych (Belgijski olbrzym szary) – Andrzeja 
Hilarskiego

Szkoła Młodych Hodowców 

Druga edycja Podlaskiej Szkoły Młodych Hodowców, organizowana 
przez Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka i PFHBiPM, 
okazała się hitem publiczności. 24 młodych adeptów sztuki fitterskiej z wo-
jewództwa podlaskiego i mazowieckiego nabyło wiedzę i praktyczne umiejęt-
ności z zakresu żywienia, pielęgnacji, mycia, strzyżenia i oprowadzania bydła. 
Młodzież w wieku od 13 do 21 lat, już od 23 czerwca trenowała na szepietow-
skim ringu, pod czujnym okiem instruktorów na czele z Jaume Serrabassa 
z Hiszpanii. Zdobyty warsztat i nowe umiejętności uczniowie jedynej w Polsce 
takiej Szkoły, zaprezentowali przed szeroką publicznością. W odróżnieniu od 
tradycyjnej oceny, tym razem sędzia zamiast jałówek oceniał przygotowującą 
je młodzież. Najlepiej wypadł siedemnastoletni Dawid Wojno z miejscowości 
Wojny Piecki.

Stałym akcentem programu był konkurs dla najmłodszych hodowców. 
Dzieci w przedziale wiekowym 8-10 lat zaprezentowali się z hodowlanymi 
„pupilami”.                                                                                       Marlena Zaremba

PODR Szepietowo
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Doskonała pogoda, rekordowa liczba wystawców z Polski i zagranicy, 
ponad tysiąc zwierząt hodowlanych, tłumy zwiedzających i dwa dni wypeł-
nione pokazami, konkursami, spotkaniami edukacyjnymi i handlowymi, tak 
było na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych i Dniach z Doradztwem 
Rolniczym. Już po raz dwudziesty drugi hodowcy wystawili do konkursu swoje 
najlepsze zwierzęta, a wystawcy zaprezentowali bogatą ofertę targową. 27 
i 28 czerwca 2015 r. na terenach wystawowych AGROARENA Podlaskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyły się największe targi 
rolnicze północno-wschodniej Polski.

Dwudziesta druga wystawa była okazją do zaprezentowania osiągnięć 
w hodowli zwierząt, w tym szczególnie bydła, a także nowych technologii, 
maszyn i urządzeń dla potrzeb rolnictwa. Szeroko dostępny był również serwis 
doradczy. Imprezę odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy zwiedzających.

Tytuły superczempionów przyznano w następujących kategoriach:

- w kategorii krów mlecznych – za krowę DORA 18, właściciel Stanisław 
Żochowski

- w kategorii jałowic mlecznych – za jałówkę VEELA, właściciel Stanisław 
Żochowski

- w kategorii bydło mięsne za krowy z cielętami rasy charolaise , właściciel 
Jerzy Magowski

- w kategorii klacze – za klacz CENTKA, właściciel Paweł Świderski
- w kategorii ogiery – za ogiera FRAMAND, właściciel Grzegorz Wiszowaty
- w kategorii matki maciorki – właściciel Sławomir Paprocki
- w kategorii tryki – właściciel Tomasz Rokicki

Zakończyły się największe targi rolnicze północno-wschodniej Polski

Wkrótce ruszają konkursy w ramach programów unijnych. Warto się do 
nich dobrze przygotować. I skorzystać z porad specjalistów z punktów infor-
macyjnych funduszy europejskich. Wszelkie informacje dostępne są w jednym 
miejscu. Wystarczy zadzwonić, napisać maila lub przyjść.  

W naszym województwie działają trzy takie punkty: Główny Punkt Infor-
macyjny w Białymstoku i Lokalne Punkty Informacyjne: w Łomży i Suwałkach. 
Udzielają  informacji na temat wszystkich programów, współfinansowanych 
z Unii Europejskiej. 

Eksperci podpowiedzą, jak sfinansować projekt
Jeśli mamy pomysł, specjaliści, którzy w nich dyżurują, podpowiedzą, 

z jakiego programu i na jakich zasadach możemy go zrealizować. Poradzą, czy 
nasz projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach programu regionalnego, 
czy lepiej skorzystać z pomocy, jaką oferują programy krajowe lub te, zarzą-
dzane z poziomu Komisji Europejskiej. Możecie liczyć Państwo na szeroką 
i kompleksową informację.

Mobilni – spotkasz ich w regionie
Specjalistów można spotkać nie tylko w tych trzech miastach. W ramach 

Mobilnych Punktów Informacyjnych odwiedzają również miasteczka i gminy 
w naszym regionie, np. w tym roku byli w Knyszynie, Choroszczy, Czarnej 
Białostockiej, Michałowie, Hajnówce, Brańsku, Tykocinie i wielu, wielu innych. 
W niektórych miastach jest tak duże zainteresowanie wsparciem unijnym (np. 
Siemiatyczach, Łapach, Wasilkowie, Bielsku Podlaskim), że eksperci dyżurują 
i będą tam dyżurować raz w miesiącu, do końca roku.

Zapraszają też na szkolenia 
Prowadzą również wiele szkoleń, spotkań informacyjnych, np. w każdą 

pierwszą środę miesiąca odbywa w Punktach – w ramach „Śród z Fundusza-
mi” – spotkanie poświęcone zasadom nowego rozdania unijnych pieniędzy, 
skierowane do określonych grup. I tak, 

- 1 lipca Punkty zaproszają na „Środę z Funduszami dla organizacji 
pozarządowych na aktywizację społeczną i zawodową”, 

- a 5 sierpnia – na „Środę z Funduszami dla przedsiębiorstw na szko-
lenia”.

Dowiedz się, jak korzystać z Funduszy Europejskich
Godziny otwarcia punktów:
 poniedziałek: 8:00-18:00,     wtorek-piątek: 7:30-15:30
Adres:
Główny Punkt Informacyjny w Białymstoku
ul. Poleska 89 (p. 1 i 2), 15-874 Białystok, gpi@wrotapodlasia.pl
Infolinia 08013 08013, te. 85 66 54 599, 85 66 54 516, 85 66 54 302, 85 

66 54 383, 85 66 54 228
Więcej informacji o pracy Punktów (telefony, adresy), a także o szkole-

niach i spotkaniach informacyjnych (terminy i tematy) na www.rpo.wrotapod-
lasia.pl                                                                         Barbara Likowska-Matys

Specjalistki z Głównego Punktu Informacyjnego służą pomocą w korzystaniu 
z Funduszy Europejskich
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Wiele osób wie, że co czwarty bocian jest Polakiem. Ale ile osób wie, że 
podobnie jest wprzypadku skowronka, czy pliszki żółtej? Tak, w wielu miejscach 
zachodniej części Europy skowronek jest gatunkiem silnie zagrożonym wyginięciem!

Co sprawia, że w Polsce te gatunki znajdują bardzo dobre warunki do życia? 
W głównej mierze jest to zasługa polskiego, ekstensywnego rolnictwa. Dzięki nie-
mu krajobraz naszej wsi jest bardzo urozmaicony, co powoduje, że wiele gatunków 
zwierząt i roślin znajduje w nim doskonałe warunki do bytowania.

Aby uświadomić mieszkańcom wsi jak wielką wartość ma przyroda krajobrazu 
rolniczego, zwłaszcza na tle innych krajów europejskich, Towarzystwo Przyrodnicze 
„Bocian” realizuje projekt edukacyjny pn. „Pola tętniące życiem - kampania edukacyjna 
na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”. Dzięki tym 
działaniom pragniemy pokazać piękno i różnorodność krajobrazu, zaciekawić odbiorcę 
biologią gatunków związanych z terenami rolniczymi oraz pokazać nieszkodliwe dla 
przyrody sposoby gospodarowania. Grupą docelową projektu są mieszkańcy terenów 
rolniczych wschodniej Polski – głównie młodzież szkolna i rolnicy z województw: ma-
zowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Działania prowadzone są w 30 powiatach przez lokalnych koordynatorów. 
Ich zadaniem jest organizowanie pokazów specjalnie nakręconego filmu o przyro-
dzie krajobrazu rolniczego, szkolenia dla nauczycieli, pokazowe lekcje w szkołach 
(z wykorzystaniem przygotowanych dla celów projektu materiałów edukacyjnych) 
czy brać udział w lokalnych festynach. Po Polsce kursuje wystawa profesjonalnych 
zdjęć przyrodniczych, a zimą organizowane będą akcje ogławiania wierzb.

Zakładamy że poprzez przeprowadzenie tak różnorodnych działań edukacyj-
nych uda nam się dotrzeć z przekazem do szerokiego grona odbiorców, zaintereso-
wać ich przyrodą polskiej wsi, uświadomić im, że to od ich działań zależy dalszy los 
ginących już na zachodzie Europy gatunków związanych z ekstensywną gospodarką 
rolną. Mamy nadzieję, że wzrost świadomości będzie miał swoje odbicie w zmianie 
postaw i w odejmowanych działaniach: przyczyni się do większej dbałości rolników 
o cenne przyrodniczo elementy krajobrazu i na ich przystępowanie do programów 
rolnośrodowiskowych.”

Marek Kowalski Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
Projekt „Pola tętniące życiem - kampania edukacyjna na rzecz ochrony róż-

norodności biologicznej w krajobrazie rolniczym” dofinansowany jest przez Islandię, 
Liechtenstein oraz Norwegię w ramach funduszy EOG.

Rolnictwo i przyroda - tak!
W dniach od 8 do 11 czerwca 2015r. 

w Krakowie odbywał się finał XXVIII edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Policjant 
Ruchu Drogowego Roku 2015”. Po dwóch 
najlepszych policjantów z każdego garni-
zonu z całego kraju zmierzyło się w ry-
walizacji o ten tytuł w 6 konkurencjach :  
- test ze znajomości wybranych przepi-

sów prawa o ruchu drogowym, zagad-
nień prawa karnego, procedury karnej, 
prawa o wykroczeniach, procedury 
wykroczeniowej, taktyki pracy policjanta 
i innych przepisów służbowych,

- strzelanie z broni służbowej,
- kierowanie ruchem drogowym na skrzy-

żowaniu,
- jazda sprawnościowa motocyklem służ-

bowym,
- jazda sprawnościowa samochodem 

osobowym po wyznaczonym torze,
- sprawdzian praktycznych umiejętności 

udzielania pomocy ofiarom wypadków 
komunikacyjnych.

Po rozegraniu wszystkich konku-
rencji został wyłoniony zwycięzca, którym 
okazał się asp. Rafał Sokólski. Uzyskał 

Policjant Ruchu Drogowego 2015
tym samy tytuł najlepszego w kraju poli-
cjanta ruchu drogowego w 2015 r. 

Dodatkowo asp. Rafał Sokólski 
okazał się najlepszym w Polsce w na-
stępujących konkurencjach: test ze zna-
jomości przepisów prawa oraz jazda mo-
tocyklem służbowym. Drugi z policjantów 
mł. asp. Daniel Urbański  zajął IV miejsce 
w klasyfikacji indywidualnej zwyciężając 
w konkurencji jazda sprawnościowa sa-
mochodem osobowym po wyznaczonym 
torze. W klasyfikacji drużynowej podlascy 
policjanci zajęli I miejsce w kraju.

Asp. Rafał Sokólski wygrywając 
tegoroczną edycję konkursu jest już 3 
policjantem reprezentującym woj. pod-
laskie, który wygrał konkurs na szczeblu 
krajowym. W roku 2005 zwycięzcą kon-
kursu został asp. szt. Daniel Biały z KMP 
w Białymstoku, który był pierwszym 
policjantem z naszego województwa, 
który zdobył tytuł najlepszego policjanta 
ruchu drogowego w Polsce. 

Sukces ten w roku 2011 powtórzył 
asp. Grzegorz Awienowicz również z KMP 
w Białymstoku.                                       (JP)
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Podlascy samorządowcy  podpisali  27 umów o dofinansowanie pro-
jektów drogowych na kwotę prawie 57 mln zł. Pozwoli to na przebudowę lub 
modernizację ponad 116  kilometrów dróg lokalnych. Do realizacji zatwierdzono 
łącznie 44 zadania: 17 inwestycji, w ramach których przebudowanych zostanie 
67 kilometrów dróg powiatowych oraz 27 inwestycji dotyczących 49 kilome-
trów dróg gminnych. Po rozstrzygnięciu przetargów, praktycznie wszystkie 
inwestycje wykazują oszczędności. Dlatego kwota 57 mln zł pozwoli zbudować 
w 2015 roku około 150 km dróg, włączając do programu kolejne samorządy.

- Wszystkie drogi przebudowywane w ramach Programu są istotne 
i ważne – powiedział wojewoda podlaski Andrzej Meyer podczas spotkania 
z samorządami. – Dzięki „schetynówkom” istotnie zwiększyła się dostępność 
komunikacyjna wielu miejscowości w naszym regionie. Oznacza to istotną 
poprawę szans rozwojowych, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i kon-
kurencyjności tych ośrodków, a poza tym zwyczajnie po ludzku bezpieczeństwo 
i komfort życia mieszkańców.

W trakcie dwóch etapów Programu , od 2009 do 2014 roku przebudowa-
no i zmodernizowano w naszym województwie łącznie 805 kilometrów dróg 
za ponad pół miliarda złotych. Z tego 250 mln stanowiła dotacja z budżetu 
państwa. Dzięki realizacji całego Programu region ma szansę na ponad 950 
nowych dróg.

W związku z zakończeniem w 2015 roku II Etapu Programu, rząd podjął 
prace nad nowym mechanizmem wsparcia samorządów w budowie infra-
struktury drogowej. W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju prowadzone są 
prace końcowe nad Programem Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej. Program będzie realizowany w latach 2016-2020. Według wstęp-
nych założeń projektu województwo podlaskie w najbliższych pięciu latach 
może uzyskać dotację w łącznej kwocie około 310 mln zł., a już w roku 2016 
– 59,3 mln zł, co stanowi kwotę o 4% większą od tegorocznej. Dotacja na do-
finansowanie zadania będzie udzielana w wysokości nieprzekraczającej 50% 
kosztów jego realizacji – w kwocie do 3 mln zł. Przewidziano zmniejszenie 
liczby kryteriów oceny merytorycznej wniosków, które oceniać będzie komisja 
powołana przez wojewodę. Pozostałe informacje dotyczące Programu zostaną 
ogłoszone do końca lipca 2015 roku.

(JP)

Pierwsze w tym roku  umowy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1475B: dr 65 - Sobolewo - 

Henrykowo na odcinku Grabówka - Sobolewo, gm. Supraśl”

•Zadanie o wartości 4.953.313,29 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 
2.401.243,50 zł.

•Długość drogi 2,1 km.

•Trasa drogi biegnie przez  teren zabudowy  jednorodzinnej z towarzyszącymi 
obiektami handlowymi i usługowymi.

•Termin realizacji zadania od 11 marca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

•Powiat Białostocki realizował 9 zadań, powstało 50 km dróg, dotacja 19 mln 
zł.

Powiat Białostocki 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1563B Poświętne - Zdrody Stare”

•Zadanie o wartości 3.282.134,46 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 
1.640.2398,64 zł.

•Długość drogi 4 km.

•Posiada połączenie z drogą wojewódzką, stanowi część ciągu 
komunikacyjnego Łączącego drogę wojewódzką Ciechanowiec – Poświętne – 
Łapy -Roszki z drogą wojewódzką Białystok – Wysokie Mazowieckie

•Termin realizacji zadania od 3 marca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

Powiat Białostocki 

Powiat Hajnowski

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności 

komunikacyjnej ulicy Prostej w Hajnówce, droga powiatowa Nr 2327B - I 

etap, przebudowa”

•Zadanie o wartości 1.626.750,39 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 
700.359,16  zł.

•Długość drogi 0, 7 km.

•Termin realizacji zadania od 2 kwietnia 2015 r. do 20 sierpnia 2015 r.

•Inwestycja przebudowy ulicy Prostej do długości 700 m polegać będzie  na 
wykonaniu jezdni o nawierzchni asfaltowej, obustronnego chodnika, zjazdów 
bramowych oraz infrastrukturze towarzyszącej.

•Powiat zrealizował 6 zadań, powstało 7,3 km dróg, dotacja – 3,2 mln zł.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B-ulica w miejscowości Czyże - Etap 

II”

•Zadanie o wartości 867 791,01 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 
433 894,95 zł.

•Długość drogi - 0,44 km.

•Termin realizacji: 10 marca – 31 sierpnia 2015 roku

•W latach ubiegłych Gmina Czyże zrealizowała 2 zadania dotyczące 2,3 km 
dróg a dotacja wyniosła 712 tys. Powiat Hajnowski 6 zadań ponad 7,3 km 
dróg dotacja ponad 3,2 mln 

Powiat Hajnowski wspólnie 

z Gminą Czyże

Gmina Siemiatycze

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego na terenie Gminy Siemiatycze 

poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109518B od drogi pow. 1763B - do 

drogi wojewódzkiej Nr 640”

•Zadanie o wartości 1 025 168,77 zł, w tym dotacja z budżetu państwa     494 
330,92 zł.

•Długość drogi 1, 7 km.

•Termin realizacji zadania 9 kwietnia – 31 lipca 2015

•Bezpośrednimi Beneficjentami przebudowanej drogi będą mieszkańcy 
dwóch wsi Anusin oraz Siemiatycze Stacja. 

    W latach ubiegłych Gmina z Programu realizowała 5 zadań – powstały drogi 
o długości 31,6 km – dotacja wyniosła ponad 4,8 mln. 

Gmina Nurzec-Stacja

„Przebudowa drogi gminnej Nr 109271B wraz z budową zatoki parkingowej 

i remontem chodnika w miejscowości Zalesie”

•Zadanie o wartości 1156109,78 zł, w tym dotacja z budżetu państwa   
555 623,85 zł.

•Długość drogi 2, 17 km. Droga połączy miejscowość Zalesie z drogą 
wojewódzką Nr 693 (dotychczasowa nawierzchnia gruntowa oraz bruk)

•Termin realizacji zadania 16 marca – 1 września 2015.

 W latach poprzednich Gmina Nurzec - Stacja zrealizowała 3 zadania, 
w ramach których powstało prawie 5,5 km dróg a dotacja wyniosła 1,4 mln zł. 
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Cd. str. 8

Polska firma „RUNO” z Hajnówki, z niemal 25 letnią już tradycją, nie-
przerwanie i z powodzeniem prowadzi swoją pachnącą ziołami działalność 
polegająca na skupie, przerobie i sprzedaży surowców zielarskich. Długoletnia 
obecność na rynku i cierpliwie zdobywane doświadczenie w branży pozwoliło 
firmie stworzyć własną sieć punktów skupu i wypracować własne metody 
pozyskiwania i przetwarzania surowca.

Do każdego nowego sezonu 
firma RUNO przygotowuje zbie-
raczy przeprowadzając szkolenia 
i informując o bieżących potrzebach 
odnośnie surowców. Najważniejsza 
jest znajomość ziół, technik ich 
zbierania i suszenia oraz świado-
mość równowagi w przyrodzie czyli 
pozostawienie w stanie naturalnym 
tyle danego surowca, aby możliwy 

był jego wzrost i zbiór również w kolejnych latach. To główne przesłanki 
i umiejętności, jakie powinien posiadać dobry zbieracz. 

Sezon zbioru ziół rozpoczyna się już w lutym, gdy tylko zaistnieje moż-
liwość wyruszenia na pola i do lasu w celu zdobycia pączków sosny. Jeżeli 
pogoda na to pozwala można również pokusić się o „wykopaliska” i wykopać 
niektóre korzenie, jak np. koszeń mniszka lekarskiego(popularnie nazywanego 

Przyroda w pełnym rozkwicie – więc ruszaj po zioła o świcie! 
mleczem) lub łopianu. Z każdym kolejnym miesiącem nowe ziółka zachęcają 
do zbioru – leniwie  wyłaniają się i rozwijają wierzchołki pokrzywy, rozkwitają 
stokrotki, mniszek ściele dywan żółtych kwiatów na pola i łąki, kasztanowiec 
ukazuje swe piękno, a lipy wabią pszczoły nektarowym zapachem...Przyroda 
ukazuje nam swe piękno i zachęca do korzystania ze swoich dóbr.

Czy zbieranie ziół, to zajęcie ciekawe i godne polecenia? I owszem. 
Poza tym, że taka aktywność 
fizyczna korzystnie wpływa na 
nasz organizm, ponieważ czas 
spędzamy na świeżym powietrzu 
wśród pięknej przyrody, z dala od 
głośnych dróg i fabryk, ćwicząc 
nasze mięśnie i stawy, to dodat-
kową zachętą jest wynagrodze-
nie za zebrany i przygotowany 
surowiec.

Ziółka można sprzedać 
w wyznaczonych przez Runo punktach skupu lub przynieść do punktu skupu 
w Hajnówce na ul. Białowieską 40. 

Firma RUNO chętnie pomoże początkującym zbieraczom i odpowie na 
pytania pod numerem telefonu 85 682 2195.

(Anna Charytoniuk)

X Festyn Rodzinny Gminy Brańsk 
Podczas festynu Wójt Gminy 

Brańsk Andrzej Jankowski nagrodził 
najlepszych uczniów z terenu Gmi-
ny Brańsk za bardzo dobre wyniki 
w nauce oraz wzorowe zachowanie. 
Uczniowie oraz ich rodzice z dumą 
prezentowali się na scenie. Pogoda 
była bardzo kapryśna jednakże słoń-
ce przeważyło nad całością festynu 
i tłumy mieszkańców wzieły udział 
w imprezie. 

Podczas festynu odbył się finał 
drugiej edycji konkursu  „Mam talent” 
do którego weszło 5 grup. Konkurs 
wygrał Damian Wróblewski z Patok, 
który grał na akordeonie.

W tym roku  postanowiliśmy 
zmienić nieco jego formę i sposób or-
ganizacji opierając się w dużej mierze 
na lokalnych twórcach artystycznych. 

Procek z Rudnika Małego śląski 
artysta estradowy, zespół XFORT 
z Adamem  Kraśko początkującym 
celebrytą, bohaterem pierwszego od-
cinka dokumentalnego serialu „Rol-
nik szuka żony”. Bardzo sympatycznie 
zaprezentowały się dziewczęta z ze-
społu „Septyma” działającego przy 
szkole rolniczej w Rudce oraz Aga eN 
– śpiewająca sołtysowa z m. Burchaty 
w gminie Brańsk. Nie zabrakło także 
zespołu „3 x Tak” działającego przy 
Gminnym Ośrodku Upowszechniania 
Kultury w Kalnicy. Zespół charakte-
ryzuje się tym, że gra tylko własne 
utwory i to na żywo. 

Ponadto było wiele innych 
atrakcji i bogata oferta kulinarna. 
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom 
za udaną imprezę.                          (a)

Sześciu wykonawców muzycznych 
i kabaret zapewnili licznie zgroma-

dzonej publiczności wiele atrakcji. 
Wśród występujących był Krzysztof 

Cd. ze str. 1

Czerwcowe spotkanie w „Ziołowym Zakątku”
powrotu do ekologicznych i natural-
nych surowców stosowanych w wielu 
dziedzinach zdrowia i urody, dobrze 
rokuje „Darom Natury”.

Swoją pasją  zielarza, biologa 

i biznesmena, Angielczyk stara się 
zarazić mieszkańców nadbużańskich 
wiosek – zbieraczy ziół,surowców 
przetwarzanych następnie w jego 
firmie. Jest to nie tylko kontynuacja 
kulturowej tradycji tzw.”babek ap-
tecznych”, ale i źródło dochodów wielu 

współczesnych zbieraczy. Na impre-
zie otrzymali oni nagrody za swoje 
branżowe zasługi, ale i za największe 
zbiory. Wymieńmy więc Waldemara 
Więcko z gminy Brańsk, Halinę i Kazi-

mierza Nielipińskich z gminy Korczew 
oraz Jana Goduna z gminy Grodzisk. 
W konkursie szybkości zbierania ziół 
wyróżniono panie, Barbarę Podleśną 
z gminy Perlejewo oraz Walentynę 
i Irenę Dawidziuk z gminy Drohiczyn.

Impreza miała jeszcze wiele 

atrakcyjnych odsłon, na przykład 
konkurs poezji ziołowej (pierwsze 
miejsce Sylwia Moczulska z Gim-
nazjum w Perlejewie za „Balladę 
o Kotku Ziołku”), minifestiwal lokalnej 
żywności ( tym tej ze znakiem „Poznaj 
Dobrą Żywność”) i rękodzieła, czy sce-
nę muzyczną z występami zespołów 
„Pasieka” z Platerowa, Szkolnego Klu-
bu Tańców Polskich z Zespołu Szkół 
w Drohiczynie, „Kaliny” z Dziadkowic, 
„Małego Podlasia” z Siemiatycz, „Cy-
gańskiego Serca” z Igrył, „Disco Star” 
Marcina Kłosowskiego z Drohiczyna 
oraz  „Hoyraków” - gwiazdy wieczoru.

„Ziołowe Spotkania” w Kory-
cinach to jedna z wielu znaczących 
kulturowo imprez organizowanych 
przez Lokalną Grupę Działania „Tygiel 
Doliny Bugu” i jej szefową, Agnieszkę 
Wojtkowską z zespołem. To satysfak-
cjonujący przykład działań Lokalnych 
Grup Działania w idei dziedzictwa kul-
turowego i rozwoju „małych ojczyzn”.

 
(Wiesław Pietuch)

foto z portalu: ziolowyzakatek.pl

WIEŚCI Z GMIN
Rudka.  14 czerwca odbył 

się doroczny festyn sportowo-
-rekreacyjny połączony z pikni-
kiem rodzinnym „Powitanie lata 
u Ossolińskich”. Oprócz części 
rozrywkowo-rekreacyjnej uczest-
nicy imprezy mogli podnieść swo-
ją wiedzę rolniczą uczestnicząc 
w licznych spotkaniach branżo-
wych, obejrzeć wystawę maszyn 
rolniczych i małych zwierząt6 go-
spodarskich. Festyn zakończyła 
zabawa taneczna.

Grodzisk.  Czerwcową 
sesje rady gmin zdominowa-
ły sprawy związane z drogami 
i śmieciami. Od 1 lipca zmieni 
się firma odbierająca śmieci na 
terenie gminy. Dotychczas była 
to Astwa, teraz będzie białostoc-
kie MPO.  Wskazywano, że tzw. 
ustawa śmieciowa nie zlikwido-
wała  niestety nawyku wyrzucania 
śmieci do lasu. Duży problem 
w gminie stanowią nie najlepszej 
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GMINA NAREWKA GMINA CZEREMCHA

W dniu 21.06.2015 w ramach 
ogólnopolskiej akcji ,,Rodzinne Igrzy-
ska na Orlikach„ odbyły się Rodzinne 
Igrzyska na boisku Orlik w Cze-
remsze. Była to impreza, skierowana 

do rodzin, a także całej społeczności 
by pokazać, że na Orliku mogą spę-
dzać czas całe pokolenia. Początkowo 
nie zapowiadało się dobrze, padał 
deszcz, wszystko było przeciw ja-
kiejkolwiek frekwencji na Igrzyskach.

A  j e d n a k ! ! ! ! 
W ciągu tych 3 godzin 15.00-18.00 
na Orliku zjawiło się dużo uczestni-
ków, którzy brali udział w rożnych 

konkurencjach. Był rzut beretem, 
skoki w dal, rożne gry i zabawy takie 

Skakali, rzucali, biegali, pograli !
jak: wiewiórki do dziupli, duszenie 
balona, mini mecz piłki nożnej, wy-
ścigi z przeszkodami, przeciąganie 
liny, strzały do bramki. Dzieci mogły 
pomalować twarz.

B y ł  s ł o d k i  p o c z ę s t u -
nek.  Każdy został  nagrodzo-
n y  p a m i ą t kow y m  d y p l o m e m . 
Miło jest popatrzeć jak cała rodzina 
świetnie się ze sobą bawi, a tak wła-
śnie było podczas Igrzysk Rodzinnych 
w Czeremsze . Wszystkim rodzinom 
podczas Igrzysk bez przerwy towa-
rzyszył uśmiech co było dowodem na 
to iż wszyscy obecni bawili się bardzo 

dobrze. 
Organizatorzy 

dziękują wszystkim 
za przybycie mając 
nadzieje że to był 
dobrze spędzony 
czas i zapraszają  
na kolejne impre-
zy organizowane na 
Orliku i na co dzień. 
Wszyscy przekona-
liśmy się, że całymi 
rodzinami można 
spędzać miło czas 
pod okiem Anima-

tora na miejscowym Boisku Orlik . 
Było świetnie.    Irena Paszkowska

10 czerwca  2015roku  o  go-
dzinie 19:30 w ramach akcji „Dni Przyja-
ciół Piłki Nożnej” połączonych z Akcją 
społeczną,, Razem wygrywamy z ra-
kiem piersi”, przyjaciele Piłki Nożnej 
rozegrali  mecz radości i przyjaźni na 
boisku Orlik w Czeremsze.   W  roz-
grywkach  udział  wzięli: miejsco-

wy  Środowiskowy Klub Sporto-
wy  „KOLEJARZ” w Czeremsze i Dr 
Tusz Białystok. 

Wspaniałe   widowisko - wspie-
rające  społeczne istotne  inicjaty-

Piłkarskie święto w Czeremsze
wy,  związane  z kulturą fizyczną, zdro-
wiem , bezpieczeństwem i edukacją , 
grając mecz pod wspólnym hasłem :

„Pokażmy rakowi różową kart-
kę”

„Razem wygrywajmy z rakiem”
„Bezpieczna Bramka„
Serdeczn ie   dz ięku jemy 

wszystkim   uczestnikom  i kibi-
com  wspierającym tą  akcję.

 Maria Iwaniuk

Ten  konkurs  od  ponad  10  lat  cieszy się  dużym  zain-
teresowaniem  mieszkańców  wsi.  Wójt  gminy  Narewka  Mikołaj  Pawilcz  
przy  współudziale  członków  Komisji  ds.  Socjalnych  i  Społecznych  Rady  
Gminy  ogłaszają  współzawodnictwo  na  najbardziej  estetycznie  urządzoną  
zagrodę  rolniczą.  W  tym  roku  do  konkursu  przystąpili  mieszkańcy  Narewki,  
Olchówki,  Planty,  Siemianówki,  Skupowa  i  Zabłotczyzny.

Komisja  dokona  oględzin  zgłoszonych  gospodarstw  wiejskich  do  
15  lipca  br.  

Zwycięzcy  konkursu  otrzymają  dyplomy  i  nagrody  pieniężne  podczas  
powakacyjnej  sesji  Rady  Gminy  we  wrześniu   tego  roku.                          (JC)

Konkurs  tzw.  ogródkowy

Mamy  lato  i  skup  ziół  leczni-
czych  trwa  w  najlepsze.  Przyjmują  
je  punkty  skupu  „Runo”  Spółki  z  o. 
o.  w  Hajnówce.  Za kilogram  suszo-
nych  kwiatów  jaśminu   można  zaro-
bić  25  złotych,  bławatka  (koszyczek) 
-  25  zł,  koniczyny  -  20  zł,  podbiału  
-  15  zł,  stokrotki  i  dzikiej  róży  -  po  
30  zł  oraz  krwawnika  -  7  zł.

Za  kilogram  suszonych  liści  
borówki  czernicy  “Runo”  płaci  15  
złotych,  borówki  brusznicy  -  12  
zł,   poziomki  -  10  zł,  maliny  -  3  zł,  
miodunki  -  12   zł,  podbiału  - 10  zł  
oraz  mniszka  i  pokrzywy  -  po  7  zł.

Skupowane  jest  też  ziele  
ziół  leczniczych.  I  tak,  za  kilogram  
suszonego  ziela  borówki  czernicy  
można  zarobić  4  zl,  bratka  polne-
go  i  glistnika  po  5  zł,  dziurawca  
-  3  zł,  jasnoty  -  7, 50  zł,  krwaw-
nika,  mniszka ,  tasznika   i   żywo-
kostu   -   po  4  zł,  macierzanki  -  10  
zł,  przywrotnika  i  połonicznika  -  po  
12   zł  i  pokrzywy  - 2, 50  zł,  skrzy-
pu  polnego  -  3, 50  zł.  Najbardziej  
opłaci  się  zbierać  marzankę  wonną  
-  kilogram  jej  suszonego  ziela  to  
30  zł.

Można  nieść   do  punktu  sku-
pu  także  suszone  korzenie  kobylaka  
(7  zł/kg),  łopianu  (10  zł/kg),  mnisz-
ka  (12  zł/kg),  pięciornika  (15  zł/
kg),  pokrzywy  (5  zł/kg),  wężownika  
(5, 50  zł/kg)  i  żywokostu  (6  zł/kg).  
Skupowana  jest  kora  dębu  (2  zł/

Skup  letnich  ziół  leczniczych
kg),  kaliny  (12  zł/kg),  kruszyny  (3, 
50  zł/kg)  i  wierzby  (1, 50  zł/kg).

Lecznicza  moc  roślin  znana  
jest  od  wieków.  Ziołolecznictwo  
czy  inaczej  fitoterapia  od  niedawna  
powraca  do  łask.  Oto  kilka  przy-
kładów  niektórych  ziół  oraz  ich  
zasosowanie  w  leczeniu  wybranych  
schorzeń.

Kora  wierzby  może  zastąpić  
aspirynę.  Ma  działanie  przeciwbó-
lowe,  przeciwgorączkowe  i  prze-
ciwzapalne.   Pokrzywa  zwyczajna   
ma  zastosowanie  w  leczeniu  bólów  
reumatycznych  i katarze  sieennym.   
Zalecana  jest  w  stanach  zapalnych  
dróg  moczowych  i  anemii,  w  lecze-
niu  trudno  gojących  się  ran.  Dzika  
róża  --  napar  z  owoców  róży  sto-
suje  się  w  leczeniu  przeziębienia,  
wzmocnienia  odporności   organizmu  
oraz  przy  niedoborach  witamin.

Istnieje  grupa  roślin,  które  
mają  zastosowanie  w  leczeniu  
przeziębień.  Suszone  maliny,  kwiat  
bzu  czarnego  oraz  kwiat  lipy  dzia-
łają  przeciwgorączkowo  i napotnie.  
Podbiał,  korzeń  i  liść  prawoślazu  
pomagają  w  walce  z  kaszlem.  Ku-
rację  ziołową  warto  jednak  zacząć  
stosować  po  uprzedniej  konsultacji  
z  lekarzem.  Niektóre  preparaty  zio-
łowe  moga  wchodzić  w  interakcję  
z  zażywanymi  lekami  i  np.  osłabiać  
ich  działanie.          

Jan  Ciełuszecki
                                                                                                         

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych śpiewem tradycyjnym do wsi 
Gorodzisko na warsztaty pieśni, które poprowadzą Anna Tesluk oraz Nadzieja 
Osipiuk, mieszkanki Gorodziska (gm. Narew).
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XXXVI Dni Bielska Podlaskiego
tenisa ziemnego o Puchar Przewodni-
czącego Rady Miasta Bielsk Podlaski.

Inauguracja Dni Bielska
Oficjalnie Dni Bielska rozpoczęły 

się w godzinach popołudniowych wy-
stąpieniem Burmistrza Miasta Bielsk 
Podlaski w  Bielskim Domu Kultury, 
gdzie odbył się koncert inauguracyjny 
wraz z galą, na której przyznano odzna-
czenia przedsiębiorcom oraz ludziom 
zasłużonym dla miasta Bielsk Podlaski. 

Spotykamy się dziś, by rozpocząć 
już po raz 36. Święto Naszego Miasta. 
Jednocześnie pamiętamy o 520. rocznicy 
nadania Bielskowi praw miejskich mag-
deburskich oraz o 25-leciu samorządu 
w wolnej Polsce. Wszystkie te okazje 
są godne tego, by je dostojnie, a jedno-
cześnie radośnie świętować – mówił 
burmistrz Jarosław Borowski.

- Ćwierć wieku temu w naszej 
ojczyźnie nastąpiły zmiany ustrojowe, 
które przywróciły samorządności jej 
prawdziwe oblicze. Od tego czasu my 
wszyscy obywatele Polski: mieszkań-
cy wsi, miasteczek i miast – możemy 
naprawdę decydować o swoim losie. 
To my, poprzez wybory samorządowe, 
ale też dzięki decyzjom podejmowanym 
na co dzień, kreujemy otaczającą nas 
rzeczywistość. Rozkaz nie przychodzi już 
z Warszawy lub z komitetu wojewódz-
kiego. Dziś rozkazy wydają mieszkańcy, 
a my samorządowcy jesteśmy od ich 
wykonywania. I przyznam szczerze, że 
spełnianie oczekiwań naszych wyborców 
jest dla mnie prawdziwą przyjemnością, 
a zarazem wielkim wyzwaniem.

W trakcie 25 lat wolnej Polski 
bielszczanie mogli liczyć na zaangażo-
wanie licznej grupy rajców miejskich 
oraz czterech burmistrzów. 

Pierwszym z nich był Pan Ka-
zimierz Leszczyński, którego początki 
działalności społecznej sięgają 1980 
roku, gdy zakładał, a następnie prze-
wodniczył NSZZ Solidarność w Bielsku 
Podlaskim. Po pierwszych wolnych wy-
borach samorządowych to właśnie jemu 

radni powierzyli stanowisko burmistrza. 
Pan Kazimierz Leszczyński musiał od 
podstaw organizować pracę samorządu 
i urzędu miasta. Piastował to stanowisko 
przez pełną kadencję, a od 17 lat wyborcy 
nieprzerwanie powierzają mu mandat 
radnego. 

Drugim burmistrzem w naj-
nowszej historii Bielska był Pan An-
drzej Stepaniuk, który swoją przygodę 
z samorządem również zaczynał od 
pierwszych wolnych wyborów w 1990 
roku, gdy jako młody człowiek włączył 
się w kampanię działającego w Bielsku 
Białoruskiego Komitetu Wyborcze-

go. Cztery lata później był już jednym 
z założycieli, a następnie przez wiele lat 
przewodniczącym, lokalnego komitetu 
wyborczego „Koalicja Bielska”. To wła-
śnie z jego ramienia przez dwie kadencje 
pełnił funkcję burmistrza miasta, które 
w tym czasie intensywnie się rozwijało.

W 2002 roku, w bezpośrednich 
wyborach samorządowych, bielszczanie 
wybrali na swojego burmistrza Pana 
Eugeniusza Berezowca. Pan Eugeniusz 
kierował naszym miastem przez blisko 
trzy kadencje, aż do nagłej i niespodzie-
wanej śmierci 25 listopada 2013 roku. To 
właśnie jego osobę obecna Rada Miasta 
doceniła nadając mu pośmiertnie tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Bielsk 
Podlaski. Dziś akt nadania tego tytułu od-
bierze Małżonka Honorowego Obywatela 
Pani Alicja Berezowiec.

 „Bielsk Podlaski łączy ludzi”. To 
u nas krzyżują się różne kultury, obyczaje 
i religie. W tolerancji i przyjaźni sąsiadują 
ze sobą przedstawiciele narodowości 
polskiej, białoruskiej i ukraińskiej. 
W dobie globalizacji jesteśmy też otwarci 
na współpracę z innymi krajami, czego 
wyrazem jest podpisywanie umów part-
nerskich z zaprzyjaźnionymi miastami 
z: Austrii, Białorusi, Bułgarii, Mołdawii, 
Rosji, Rumunii i Ukrainy. Występy arty-
stów z niektórych z tych miast tradycyjnie 
ubogacą tegoroczne Dni Bielska.

Bielsk Podlaski łączy ludzi w róż-
nym wieku. Od lat zapewniamy dobre 
warunki osobom starszym i nie szczę-
dzimy środków na pomoc społeczną. 
Jednocześnie chcemy, by w naszym mie-
ście miejsce dla siebie znaleźli ambitni, 
pracowici i rzutcy młodzi ludzie, których 
zachęcają do tego dynamicznie rozwija-
jące się przedsiębiorstwa. Od lat Bielsk 
jest dużym centrum branży budowlanej, 
a znajdujące się tu firmy są znaczący-
mi graczami na rynku ogólnopolskim 
i międzynarodowym. Ludzie w wielu 
krajach świata mieszkają w domach 
zaprojektowanych i wybudowanych 
przez fachowców z Unibepu, Danwoodu 

czy Nordhusu. To u nas rosną w siłę 
przedsiębiorstwa z wielu innych branż, 
jak chociażby Arhelan, Bielmlek, Hoop, 
Maksbud czy Suempol, rozwijają się ban-
ki, spółdzielnie, firmy rodzinne i spółki 
miejskie – z przemówienia Burmistrza.

„Akt nadania Honorowego 
Obywatelstwa Miasta Bielsk Pod-
laski”

Akt nadania Honorowego Obywa-
telstwa Miasta Bielsk Podlaski, którym 
uhonorowany został zmarły Burmistrz 
Eugeniusz Berezowiec, odebrała jego 
małżonka – Alicja. 

- Mój mąż kochał to miasto i był 

z niego bardzo dumny – mówiła wzru-
szona Alicja Berezowiec. – Pełnienie 
roli burmistrza wiele go kosztowało. 
Na szczęście pomagali mu pracownicy 
Urzędu Miasta, a zwłaszcza jego zastęp-
czyni Walentyna Szymczuk.

- Wszyscy wspominamy jego pa-
mięć, oddajemy mu hołd i pochylamy się 
z szacunkiem nad jego dokonaniami – 
stwierdził Przewodniczący Rady Miasta 
Igor Łukaszuk.

Wieloletni pedagog i samorządo-
wiec Bazyli Leszczyński oraz społecznik 
i twórca bielskiej koszykówki Ryszard 

Antoni Wolski zostali odznaczeni przez 
Burmistrza Jarosława Borowskiego 
medalami „Zasłużony dla Miasta Bielsk 
Podlaski”.

- Dziękuję ludziom, z którymi 
przyszło mi pracować. Osamotniony 
człowiek niczego nie osiągnie – mówił 
68-letni Bazyli Leszczyński, emery-
towany wieloletni dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 i Zespołu Szkół z Do-
datkową Nauką Języka Białoruskiego 
im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku 
Podlaskim.

- Nie jestem rodowitym bielsz-
czaninem. W to miasto wżeniłem się 
pół wieku temu – opowiadał 73-letni 
Ryszard Antoni Wolski, emerytowany 
działacz sportowy, przed laty pełniący 
kierownicze stanowiska w kilku biel-
skich przedsiębiorstwach. – W tworzeniu 
bielskiej koszykówki pomagali mi świetni 
ludzie: Aleksy Czykwin, Jan Ziemcow 
i Aleksander Bożko. Udało nam się zdo-
być finanse na potrzeby sekcji i zebrać 
ciekawą grupę młodzieży – nie tylko 
uzdolnioną sportowo, ale też mądrą. 
Większość z tamtych chłopaków pokoń-
czyła studia i ułożyła sobie życie. Dzisiaj 
dwaj z moich wychowanków: Andrzej 
Jóźwiuk i Aleksy Olesiuk przejęli moją 
rolę i organizują koszykówkę w Bielsku.

W tym roku Bielsk Podlaski 
zyskał kolejnego, już ósmego zagra-
nicznego partnera – Rejon Kobryński 
na Białorusi.

Tegorocznej Gali towarzyszy-
ła  towarzyszyła prezentacja książki pt. 
„Bielsk Podlaski. Liderzy podlaskiej go-
spodarki” autorstwa Wojciecha Jarmo-
łowicza. Pamiątkowe statuetki „Liderów 
Biznesu”. Odebrali Jarosław Jurak 
z firmy Danwood, Jacek Łuczaj z firmy 
„Glazur Łuczaj”, Helena i Mirosław 
Burzyńscy z firmy „Arhelan Burzyńscy”, 
Leszek Gołąbiecki z firmy „Unibep”, Zofia 
i Jan Mikołuszkowie z firmy „Unibep” 

oraz Jarosław Antychowicz z firmy 
„Infinity Group”.

Jarmark Jagielloński, koncer-
ty, pokazy 

 Maraton koncertowy na scenie 
ustawionej przed magistratem poprze-
dził Wędkarski Festyn Rodzinny nad 
bielskim zalewem. Nagrody wędkarzom 
wręczył burmistrz Jarosław Borowski. 

Na scenie ustawionej na ul. Ko-
pernika wystąpiło wielu wykonawców, 
w tym laureaci Konkursu Piosenki Ukra-
ińskiej „Z Podlaskiej Krynicy”, dobrze 
znany Zespół Studia Piosenki „Fart”. 

Gwiazdą sobotniego wieczoru była 
grupa „Brathanki”, która zaśpiewała 
swoje największe przeboje ostatnich 
lat. W  wieczorze rockowym, zagrał 
bielski zespół „No Artist”, grupa „The 
Toobes”, którą stworzyli trzej młodzi 
muzycy pochodzący z Mińska na Bia-
łorusi, białostocka kapela „Stay Away” 
oraz legenda polskiej muzyki rockowej 
– zespół „Armia”. 

Podczas Ogólnopolskiego Kon-
kursu Modeli Kartonowych choć wiele 
nagród otrzymało Koło Modelarskie 
z Franciszkowi, k/ Świdnika, to los 
uśmiechnął się do Martyny Kamińskiej, 
która wykonała efektowną makietę 
cerkwi świętego Michała w Bielsku 
Podlaskim.

Wśród 96 prac były też efektowne 
modele  dyrektora Mirosława Choma-
niuka, który gościnnie udostępnił  salę 
gimnastyczną w  Szkole Podstawowej 
nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego. 
Nagrodę Komendanta Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim 
otrzymał model ciągnika artyleryjskiego 
z niemiecką armatą przeciwlotniczą Flak 
36/37 bielskiego modelarza Waldema-
ra Siebieszuka. Mirosław Chomoniuk 
przyznał swoją nagrodę modelarzowi 
z grupy wiekowej młodzików – Filipowi 
Chyle z Franciszkowa za model czołgu 
Pantera.

W Osiedlowym Domu Kultury 
odbyły się zawody o puchar Prezesa 
Spółdzielni Mieszkaniowej, szereg 
atrakcji przedstawił też ten ośrodek na 
bielskiej muszli z okazji Dnia Dziecka.

W ostatnim dniu święta miasta 
odbyły się Mistrzostwa Bielska w lekkiej 
atletyce dla gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych o puchar Burmistrza 
Miasta. Dni Bielska zakończył  Koncert 
Uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Bielsku.                 Foto, tekst 

Tadeusz Szereszewski

Cd. ze str. 1
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Oszczędności? Tylko na pracownikach ?
szeregowym pracownikom, 
ale pozostawia maksymalne 
stawki dla siebie oraz pod-
ległych sobie kierowników 
i dyrektorów.

Chodzi o zarządzenie, 
które zostało wydane jesz-
cze w kwietniu. A konkretnie 
o dwa  znajdujące się w nim 
zapisy. W paragrafie 5 znaj-
dujemy dwa kontrowersyjne 
stwierdzenia: „Pracownikom 
Urzędu Gminy odbywającym 
podróż służbową pojazdem 
nie będącym własnością pra-
codawcy przysługiwać bę-
dzie zwrot kosztów przejaz-
du w wysokości: - 0,50 zł 
za km”- tak brzmi punkt 3 
tego paragrafu. Natomiast już 
w punkcie 4 czytamy: „Wójtowi 
Gminy Białowieża, osobom za-
trudnionym na stanowiskach 
kierowniczych w Urzędzie 
Gminy Białowieża oraz kie-
rownikom jednostek organi-
zacyjnych gminy Białowieża 
odbywającym podróż służ-
bową pojazdem nie będącym 
własnością pracodawcy przy-
sługiwać będzie zwrot kosztów 
za stawkę maksymalną z & 2 
Rozporządzenia Ministra In-

frastruktury z dnia 25 marca 
2002 r. w sprawie warunków 
ustalania oraz sposobu do-
konywania zwrotu kosztów 
używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, 
motocykli i motorowerów 
niebędących własnością pra-
codawcy (Dz.U.2002.27.271. 
ze zm.)”.

Przykładowo za 100 
przejechanych kilometrów 
zwykły urzędnik dostanie 
około 50 złotych, natomiast 
wójt około 84 złotych. Ta-
kie zarządzenie może tym 
bardziej dziwić z powodu, 
że to zazwyczaj wójt czy po-
szczególni kierownicy od-
bywają najwięcej podróży 
służbowych. Nie mówiąc już 
o różnicach w pensjach mię-
dzy szarymi pracownikami, 
a zarządzającymi.

- Oczywiście, że to się 
większości nie podoba – ko-
mentuje, pragnący zachować 
anonimowość, pracownik 
białowieskiego urzędu. – Ale 
cóż możemy zrobić? Każdy 
boi się o pracę. W Białowieży 
o nią trudno.

Po zapoznaniu się ze 

sprawą do sprawy ustosun-
kował się Podlaski Urząd 
Wojewódzki.

- Zaistniała sytuacja 
upoważnia pracownika gorzej 
traktowanego do dochodzenia 
wyższych świadczeń niż prze-
widziane w zakwestionowa-
nym postanowieniu wskutek 
naruszania zasady równego 
traktowania lub dyskryminacji 
tj. zwrotu kosztów używania 
pojazdu prywatnego do ce-
lów służbowych w wysokości 
określonej  w paragrafie 5 ust. 
4 zarządzenia Wójta Gminy 
Białowieża – możemy między 
innymi przeczytać w odpo-
wiedzi.

Urząd informuje jednak, 
że nie może w tej sprawie 
wydać rozstrzygnięcia nadzor-
czego, ponieważ zarządzenie  
to nie jest czynnością o cha-
rakterze publicznoprawnym.

Radę dla pracowników 
ma Państwowa Inspekcja 
Pracy.

- Te zapisy mogą stano-
wić naruszenie przepisu art. 
183a § 1 Kodeksu Pracy – od-
powiada Okręgowy Inspekto-
rat Pracy w Białymstoku.

A r t y k u ł  t e n  m ó w i 
o równym traktowaniu pra-
cowników.

- Jeżeli pracownik uwa-
ża, że pracodawca naruszył 
zasadę równego traktowania, 
może wystąpić do sądu pracy 
o odszkodowanie nie niższej 
niż minimalne wynagrodzenie 
za pracę – odpowiada dalej 
inspektorat. Co istotne to nie 
pracownik musi udowadniać, 
że działanie pracodawcy było 
przejawem dyskryminacji. To 
pracodawca musi udowod-
nić, że istnieją obiektywne 
i usprawiedliwione podwody 
dla różnicowania sytuacji pra-
cowników- podsumowuje.

Natomiast wójt Grze-
gorz Kasprowicz nic złego 
w swoim zarządzeniu nie 
widzi.

- Zróżnicowanie wyni-
kające z zarządzenia podyk-
towane jest uzasadnionymi 
względami ekonomicznymi 
Urzędu Gminy – odpowiada. 
– Mając na uwadze powyższe 
zarówno Wójt Gminy Biało-
wieża jak i kierownicy jedno-
stek organizacyjnych Gminy 
Białowieża odbywają częste 

i dalekie podróże służbowe. 
Wyjazdy te związane są nie tyl-
ko ze znacznym zużyciem pa-
liwa, niedogodnością związaną 
z wielogodzinną jazdą autem, 
ale przede wszystkim wiążą się 
ze znaczną eksploatacją auta 
prywatnego, które to praco-
dawca winien uwzględnić. Na-
leży nadmienić, iż pracownicy 
niższych szczebli podróże służ-
bowe samochodem prywatnym 
odbywają jedynie sporadycznie, 
a ich wyjazdy związane są ze 
szkoleniami podnoszącymi 
ich kwalifikacje. Urząd Gminy 
jako pracodawca przewiduje 
także możliwość korzystania 
z przejazdów transportem 
publicznym, a rozliczenie na-
stępuje na podstawie przed-
stawionych przez pracowni-
ka kosztów poniesionych za 
przejazd. Taka forma nie jest 
nierównym traktowaniem pra-
cowników podobnie jak w sy-
tuacji przydzielania telefonów 
służbowych, różnic w kwotach 
abonamentu zróżnicowanego 
od zajmowanego stanowiska 
czy też przydzielania auta służ-
bowego.

Mateusz Gutowski
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Wprost trudno uwie-
rzyć, że czternaście lat kon-
kursu „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo” zaowocowało 
ponad 15 tysiącami re-
gionalnych, tradycyjnych 
produktów i potraw. Czy 
myśleliśmy, że sery z Kory-
cina czy Wiżajn mogą zrobić 
europejską karierę? A kon-
kurs skłoni wielu lokalnych 
producentów do sięgnięcia 
po zapomniane przepisy 
z babcinych zeszycików? 
Każdy finał konkursu ma 
miejsce na prestiżowych 
targach Polagra Food w Po-
znaniu, na których  Kra-
jowa Kapituła Konkursu 
wręcza nagrodę najwyższą 
– statuetkę „Perła”. Już 
kilka „Pereł” znajduje się 
w rękach twórców produk-
tu regionalnego z naszego 
województwa. Budowa ryn-
ku, wytwarzanie i promocja 
tradycyjnej żywności, to 
znaczący element rozwoju 
regionu. Dlatego konkurs 
spotyka się z autentycznym 
patronatem władz Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Podlaskiego.

18 czerwca br., w Bia-
łymstoku kilkudziesięciu 
uczestników konkursu za-

prezentowało blisko 150 
różnych produktów. Komi-
sja po degustacji 150 pro-
duktów przyznała nagrody 
i wyróżnienia. Informując 
o tym konkursie staramy 
się zachęcić naszych czy-
telników do prezentacji 
swoich tradycyjnych, histo-
rycznych, lokalnych potraw. 
Cieszy fakt , że coraz więcej 
jest uczestników z naszego 
regionu, i że zdobywają 
oni laury. Wymieńmy więc 
naszych, tegorocznych zwy-
cięzców.

W podkategorii pro-
dukty i przetwory mięsne, 
I miejsce zdobyły Graży-
na Putkowska „Dażynka” 
z gm. Drohiczyn za szynkę 
ze słoninką i Joanna Duni-
kowska „Wędzarnia Duni-
kowscy” z Proniewicz gm. 
Bielsk Podlaski za kumpiak 
proniewicki.  Grażyna Put-
kowska otrzymała również 
nominację do „Perły” za ser 
nadbużański dojrzewający. 
A więc po Korycinie i Wiżaj-
nach powstaje trzeci, podla-
ski ośrodek serowarski. My 
znamy co najmniej jeszcze 
kilka i one niebawem się 
ujawnią.

Na stoiskach konkur-

sowych, które wyglądały jak 
królewska uczta, ujrzeliśmy 
na przykład wspaniałe wiej-
skie salcesony i wędzonki, 
kiełbasę baranią, okonie, 
szczupaki, stynki i karpie 
w różnych zalewach, kilka 
rodzajów masła, konfiturę 
z płatków róży, kapustę 
kiszoną w główkach, kil-
ka rodzajów chlebów na 
zakwasie, olej rzepakowy 
i lniany tłoczony na zimno, 
kartacze i kiszki ziemnia-
czane,sery, dziczyznę, cia-
sta marcinek i listkowiak, 
korowaje weselne z Miel-
nika, palcówki, a do popicia 
wierzbówka, „żenicha”,cy-
tryniec i napoje puszczań-
skie. Uff ! Jak komisja to 
skonsumowała? Wszystko 
zdrowe i miejscowe, więc 
wytrzymali. Poczekajmy, 
kto wróci z „Perłą”? Czy 
w stolicy województwa nie 
powinien powstać sklep, 
gdzie stale sprzedawano by 
powyższe produkty?

Bo jak słyszymy są 
one już (poza serami kory-
cińskimi) sprzedawane, ale 
w sklepach warszawskich 
i krakowskich. 

( wip)      

Podlaska edycja smacznego konkursu

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo” Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce 
oraz Państwowe Muzeum Historyczno-Archeologicz-
ne w Grodnie i Centrum Kulturalne Białorusi mają zaszczyt 
zaprosić na wystawę „Murowane zamki Grodzieńszczy-
zny XIV-XVII wieku”.

Otwarcie wystawy odbędzie się 3 lipca 2015 r. o godz. 
17.00 w galerii Muzeum Białoruskiego w Hajnówce.

Wystawa otwarta będzie do 31 sierpnia 2015 r.
Wystawa „Murowane zamki Grodzieńszczyzny XI-

V-XVII wieku „ze zbiorów Państwowego Muzeum Histo-
ryczno-Archeologicznego w Grodnie (Białoruś) prezentuje 
ciekawe strony historii Grodzieńszczyzny. Wystawa pre-
zentuje oryginalne przedmioty znalezione podczas badań 
archeologicznych zamków w Mirze, Krewie, Lidzie, Grod-
nie i Lubczy, które ukazują nie tylko bogatą historię wo-
jen naszych przodków w obronie ojczyzny, ale również życie 
codzienne mieszkańców zamków.

ZAPROSZENIE

Cd. ze str. 5WIEŚCI Z GMIN
jakości drogi.  Trwa m.in.  
budowa  drogi  powiatowej 
od Czarnej Cerkiewnej do 
Korycin. Fatalny dojazd 
do Korycin nie wystawia 
najlepszej wizytówki ani 
powiatowi ani gminie. Jest 
szansa, że w najbliższym  
wycieczkowicze jadący do 
„Ziołowego zakątka” będą 
podróżować w lepszych 
warunkach.

Boćki. 14 czerwca  
odbył się kolejny festyn 
rodzinny zorganizowany 
przez Zespół Szkół w Boć-
kach. Jednym z głównych 
punktów imprezy miała 

być licytacja charytatywna, 
z której dochód zamierza-
no przeznaczyć na szkol-
ne koło Caritas. Niestety 
Boćkowianie nie wykazali  
zainteresowania.  Licytacje 
ratował Wójt zakupując 
dwie ręcznie malowane 
ikony. Mimo to imprezę 
można zaliczyć do udanych

Milejczyce. Na od-
bytej 18 czerwca sesji rady 
gminy radni udzielili abso-
lutorium Wójtowi  Jerze-
mu Iwanowiec.  Podnieśli 
o 5 gr ( z 2.40 na 2.45 zł) 
cenę metra sześciennego 

Cd. str. 9
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REKLAMA W015051923A

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH
w Bielsku Podlaskim 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

Prowadzimy rekrutację na rok szkolny 2015/2016 
na następujące kierunki:

· technik BHP
· technik administracji
· technik usług kosmetycznych

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SEKRETARIACIE SZKOŁY:
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22

tel. 85 730 24 49, e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl
http://bielsk.zdz.bialystok.pl

Wymagania:
·  wykształcenie minimum średnie (matura 

nie jest wymagana)
·  stan zdrowia pozwalający na naukę 

w wybranym zawodzie

Organizacja zajęć:
·  zajęcia będą odbywały się w trybie 

zaocznym (soboty i niedziele, przeciętnie 
2 weekendy w miesiącu)

na następujące kierunki:

Organizacja zajęć:

DOKUMENTY

 PRZYJMUJEMY 

DO 

25.09.2015 r.

wody przy zachowaniu 
dotychczasowej opłaty 
abonamenckiej (3,66 zł). 
Nowa stawka będzie obo-
wiązywała od 1 sierpnia 
br. Radni postanowili nie 
zmieniać stawek za wy-
wóz nieczystości.

J e d n o m y ś l n i e 
przyjęto stanowisko – 
zaprezentowane przez 
przewodniczącego Rady 
Mikołaja Koczuka  -  wy-
rażające zaniepokojenie 
planami zaniechania mo-
dernizacji dróg krajowych 
nr 19  Kuźnica – Rzeszów 
i nr 66 Połowce – Zam-
brów.

Mi le j czyce  18 
czerwca odbyła się de-
bata spoleczna, na której 
debatowano o bezpie-
czeństwie w gminie. Po-
ruszono m.in problem 
poprawy bezpieczeństwa 
drogowego poprzez bu-
dowę spowalniaczy na 
ul. 3-go Maja oraz gro-
madzenia się młodzieży 
i spożywania alkoholu 
w miejscach publicznych. 
Debatę zorganizowała 
siemiatycka Komenda 
Policji przy współudziale 
Wójta Gminy.

Zabłudów. Judyta 
Matysewicz uczestniczka 
zajęć malarskich prowa-
dzonych w zabłudow-
skim MOAK przez panią 
Katarzynę Purę zajęła 
II miejsce w konkursie 
“Bezpieczeństwo I rozwa-
ga – tego od Ciebie każdy 
wymaga”. 19 czerwca 
w Podlaskim Urzędzie 
Wojewódzkim odbyło się 
jego uroczyste podsumo-
wanie.

Zab łudów.  26 
czerwca odbyło się uro-
czyste zakończenie roku 
w Gimnazjum w Zabłudo-
wie. Najlepsi uczniowie 
odebrali nagrody, a wśród 
nich: Małgorzata Her-
manowska, Jarosław 
Dakowicz i Zuzanna Ra-
dziszewska. Katarzyna 
Woronicz odebrała na-
grodę Burmistrza. Na-
grody wręczono także 
najlepszym sportowcom, 
ekologom i wolontariu-
szom oraz dziennikarzom 
szkolnej gazetki.

Juchnowiec Ko-
ścielny.   27 czerwca 
w Gminnym Ośrodku Kul-
tury odbyła się premiera  
spektaklu juchnowieckiej 

Cd. ze str. 8
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Jedynie 2 miesiące Ire-
na Jaskółka była skarbnikiem 
gminy Białowieża. W ponie-
działek 22 czerwca została 
odwołana przez Radę Gminy 
Białowieża. Na jej miejsce 
została powołana Bożena 
Masalska, dotychczas główna 
księgowa w Biurze Obsługi 
Szkół Samorządowych Gmi-
ny Hajnówka. Swoją pracę 
zacznie od lipca.

Cała epopeja ze skarb-
nikiem gminy zaczęła się 
jednak już w kwietniu. Wtedy 
to niespodziewanie na sesji 
rady gminy wójt Grzegorz 
Kasprowicz, zgłosił wniosek 
o dodanie punktu dotyczącego 
odwołania dotychczasowej 
skarbniczki Ali Bajko. Było to 
tym bardziej zaskakujące, że 
na swoim stanowisku praco-
wała 15 lat, u trzech różnych 
wójtów i żaden nie zgłaszał do 
niej żadnych zastrzeżeń. Wójt 
swój wniosek motywował 
utratą zaufania do pracownika.

- Proszę o przedstawie-
nie konkretnych zarzutów, że 
dotychczasowej skarbniczce 
nie można zaufać – dopytywał 
się w trakcie sesji radny Jerzy 
Droń.

Kasprowicz uchylał się 

Zmiana skarbnika w Białowieży
jednak od odpowiedzi i od-
powiadał radnemu, że jeśli 
chce uzyskać szczegółowe 
informacje, może przyjść do 
jego gabinetu. 

Wydawało się, że na 
tym zmiany w urzędzie się 
zakończą. Jednak na ostatniej 
sesji znów pojawił się punkt 
o odwołaniu skarbniczki. 
Tym razem przyczyną był 
wniosek Ireny Jaskółki, która 
sama zrezygnowała z funkcji. 
To właśnie na jej miejsce 
została zatrudniona Bożena 
Masalska.. 

Nasza redakcja zapy-
tała wójta Kasprowicza jakie 
były kryteria wyboru nowego 
skarbnika oraz czy nie oba-
wia się, że tak częste zmiany 
na tym stanowisku zagrożą 
stabilności finansowej gminy.

- Kierowano się przede 
wszystkim profesjonalizmem 
i doświadczeniem zawodo-
wym – odpowiada wójt. - 
W przypadku zmiany obecne-
go skarbnika jestem pewien  
profesjonalizmu  obydwu 
pań, zarówno w sposobie 
przekazania obowiązków, 
jak i zapewnienia stabilności 
finansowej.

Mateusz Gutowski

Przez wiele lat tzw. elity rozkradały państwo, niszczyły go-
spodarkę, wyprzedawały majątek wypracowany w okresie „czarnej 
dziury” PRL-u i okradały społeczeństwo. Jak coraz lepiej widać, 
nieźle się przy tym napaśli – z pieniędzy publicznych oraz bonusów 
od różnej maści kapitalistów i gangsterów – i równie nieźle się przy 
tym bawili. Najważniejsze, że „poustawiali” siebie i rodziny na kilka 
pokoleń do przodu, kolegów i koleżanki, kochanki i kochanków. 
Korzystali, Jaśnie Państwo, z życia jak na idiotycznych polskich 
filmach z lat 90. - chłopcy się bawią, bo kto bogatemu zabroni? 
A w tle leciał serial „Ekstradycja” ...

Towarzystwo rozochociło się poczuciem bezkarności, 
wynikającej z tego, że szachowali się nawzajem wiedzą na temat 
przekrętów i bagna, w którym coraz bardziej brnęli. Zabawa 
musiała być przednia, bo udało im się tak rozwalić państwo, ze 
służbami specjalnymi na czele, że nawet minister Bartłomiej 
Sienkiewicz, zobaczywszy z jakim syfem ma do czynienia, nie 
krył oburzenia zakąszając je ośmiorniczkami i osładzając swój 
niesmak drogim winem.

Teraz krzyczą: „niszczenie państwa!”, „służby nieudolne”. 
A kto zniszczył aparat państwowy? Kto rozszarpywał majątek 
między siebie? Kto „kręcił lody” na prywatyzacji? Roszczeniowi 
górnicy? Pielęgniarki? Kasjerki z Biedronki? A może rozbestwie-
ni nauczyciele? Nienasyceni emeryci czy renciści naciągający 
państwo?

Kogo się teraz boicie? Falenty? Stonogi? Samych siebie 
się boicie, Jaśnie Państwo! Boicie się siebie nawzajem i tego, co 
macie na tzw. sumieniu (choć określenie „na koncie” lepiej by tu 
pasowało). W swojej bezczelności i poczuciu bezkarności radośnie 
cięliście gałąź, na której sami siedzieliście (gałąź, czyli państwo, 
które okradaliście kosztem nędzy większości społeczeństwa). I ta 
gałąź właśnie pękła. Zakładam się, że niektórzy z was teraz się 
pocieszają, że gałąź co prawda trzasnęła i dupki bolą, ale przynaj-
mniej nie będzie na czym zawisnąć. Co do tego ostatniego, to jed-
nak bym się już nie zakładała... Pamiętacie, jak rechotaliście z tej 
rymowanki: „A na drzewach zamiast liści, będą wisieć komuniści”?

Magdalena Ostrowska - „Trybuna” nr 116(527)

PRZECZYTANE ZAMIAST FELIETONU

Czego się boicie?

Uprzejmie informujemy, 
że w ramach realizacji projektu 
pn.: „Plan Gospodarki Nisko-
emisyjnej dla Miasta Białego-
stoku i gmin: Choroszcz, Czar-
na Białostocka, Dobrzyniewo 
Duże, Juchnowiec Kościelny, 
Łapy, Supraśl, Wasilków, Za-
błudów do roku 2020”, do dnia 
9 lipca 2015 r., odbywają się 
konsultacje społeczne prowa-
dzone w ramach strategicznej 
oceny oddziaływania na środo-

Zaproszenie do udziału 
w konsultacjach społecznych

wisko ww. projektu.
Z treścią powyższego 

dokumentu można zapoznać się 
m. in. w Urzędzie Gminy Juch-
nowiec Kościelny, w Referacie 
Planowania Przestrzennego, 
Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa, ul. Plac Królowej Rodzin 1. 

Opinie i wnioski można 
składać na formularzu dostęp-
nym na stronie internetowej, do 
dnia 9 lipca 2015r.           

(t)

4260 osób, które w 2014 
roku złożyło wnioski o pre-
mię dla młodego rolnika, a do-
tychczas nie otrzymało decyzji 
o przyznaniu pomocy, tuż przed 
zamknięciem starego PROW 
otrzyma jeszcze pieniądze.

Jest to możliwe dzięki 
decyzji komitetu monitorują-
cego PROW 2007-213, który 
zatwierdził zwiększenie budżetu 
pomocy dla młodych rolników 
o kwotę 103,2 mln euro. Środki 
zostały przesunięte z działań, 
które nie cieszyły się tak dużą 
popularnością jak właśnie pro-
gram „Ułatwianie startu mło-

Uwaga młodzi rolnicy – dodatkowe 
pieniądze na wypłatę premii! 

dym rolnikom”. W praktyce 
oznacza to, że osoby, które na 
liście rankingowej znajdują się 
nie dalej niż do numeru 15575 
powinny otrzymać wkrótce 
decyzje o przyznaniu pomocy.

Jednocześnie minister-
stwo rolnictwa na swojej stronie 
internetowej poinformowało, 
że trwają prace nad urucho-
mieniem naboru na premie 
dla młodych rolników z PROW 
2014-2020. Resort zakłada 
ogłoszenie naboru jeszcze 
w lipcu br., a to oznaczałoby, że 
wnioski będzie można składać 
już w sierpniu. Źródło: MRiRW

Główny Lekarz Weterynarii 
poinformował o utworzeniu przez  
Komisję Europejską kolejnej strefy 
zagrożenia ASF. Obejmuje ona 6 
gmin województwa podlaskiego. 
W strefie znalazły się gminy Kryn-
ki, Kużnica, Sokółka i Szudziałowo 
w powiecie sokólskim oraz Gródek 
i Michałowo w powiecie białostoc-
kim. W 2014 roku utworzono takie 
strefy na terenie Litwy i Łotwy.

ASF – 6 gmin w strefie zagrożenia
Strefa ma służyć  wzmoc-

nieniu nadzoru  i ograniczeniu 
ryzyka rozprzestrzeniania się ASF, 
szczególnie poprzez produkty po-
chodzące od zwierząt ewentualnie 
zakażonych.  

Wg Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
w obszarze zagrożenia wg stanu 
na 31 marca br znajdowało się 317 
stad liczących 2106 świń.         (w)
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grupy teatralnej „Misja 
Bąka i Badyla, czyli Szek-
spir dla początkujących”. 
Akcja spektaklu  (scena-
riusz i reżyseria Teresa 
Radziewicz) dzieje się 
na podbiałostockiej wsi, 
gdzie Henryk Bąk i Zenon 
Badyl mają do wykonania 
pewną misję.

Ignatki. W miniony 
weekend odbył się piknik 
rodzinny. W odróżnie-
niu od lat poprzednich 
pogoda dopisała,  był 
smaczny poczęstunek 
i wspaniała atmosfera. 
Dzieci i młodzież mieli 
do dyspozycji dmuchany 
zamek, a wszyscy mieli 
okazję podziwiać efek-
towny pokaz w wykona-
niu strażaków z Koplan 
i oznakować swój ro-
wer oraz wartościowe 
przedmioty. Zadowoleni 
uczestnicy imprezy mogli 
wieczorem bawić się na 
dyskotece pod chmur-
ką. A wszystko to dzięki 
energicznej pani sołtys 
Barbarze Grabowskeij, 
którą wspomogli pracow-
nicy GOK w Juchnowcu.

Juchnowiec Gór-
ny. Niedzielna pogoda 
nie dopisała uczestnikom 
pikniku integracyjnego. 
Organizatorzy: sołtys 
Genowefa Bańkowska  
i radny Marcin Zawadzki 
zaplanowali imprezę do-
skonale ale wpływu na 
pogodę nie mieli. Mimo 
to uczestnicy imprezy 
byli zadowoleni bowiem 
czekało na nich mnó-
stwo atrakcji. M.in.. wszy-
scy mogli wziąć udział 
w zainscenizowanej przez 
strażaków z Juchnowca 
Dolnego akcji gaszenia 
pożaru.  Imprezę zakoń-
czyła dyskoteka przy mu-
zyce na żywo.

To p c z e w o .  2 6 
czerwca kierujący Toyotą 
38-latek nie zachował 
należytej ostrożności 
przy wyjeżdżaniu z drogi 
podporządkowanej i do-
prowadził do zderzenia 
z mercedesem. Trzy oso-
by trafiły do szpitala.

Leniewo 27 czerw-
ca 2015 r.  odbył się „XI 
Festyn Kupalinka”. W fe-
stynie oprócz zespołów 
Amatorskiego Ruchu Ar-
tystycznego i utalentowa-
nych dziewcząt z Gminy 
Czyże wystąpiły takie ze-

Cd. str. 11

20 czerwca odbyła się 
uroczystość jubileuszu 50 - 
lecia pożycia małżeńskiego 
par zamieszkujących na tere-
nie gminy Grodzisk. Uroczy-
stość odbyła się w Zespole 

Złote gody w gminie Grodzisk

Szkół w Grodzisku. Wójt Gminy 
Grodzisk wręczył jubilatom 
pamiątkowe medale i drobne 
upominki. Medal za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie nadawany 
jest przez Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej osobom, 
które przeżyły 50 lat w jed-
nym związku małżeńskim. 
Ustanowiony został w 1960 r. 
Tą wyjątkową okazję uświęcili 
modlitwą księża tutejszych 

parafii, a młodzież szkolna pod 
kierunkiem nauczycieli Zespo-
łu Szkół uświetniła jubileusz 
przygotowanym występem 
artystycznym.

Portal ZS w Grodzisku

Prawdopodobnie był znany w Polsce jeszcze przed 
ziemniakiem i uprawiany przez blisko 200 lat.

Po rozwoju upraw ziemniaka , został praktycznie za-
pomniany. Ale przeżywa renesans – na razie gastronomiczny. 
Podawany nawet w renomowanych restauracjach jako frytki, 
sałatki czy składnik zup kosztuje wcale nie mało. Co to za 
roślina ?

Topinambur (Helianthus tuberosus) zwany jest również 
słonecznikiem bulwiastym, gruszką ziemną, karczochem 
jerozolimskim i cytrusem północy. W smaku podobny do 
karczochów, był składnikiem chleba, w stanie surowym i su-
szonym był paszą koni, bydła, świń czy królików i to paszą 
wysokobiałkową. W plonowaniu niezawodny, nie atakują go 
żadne choroby i szkodniki. Może być uprawiany na gruntach 
bardzo słabych, prawie nieużytkach. Bulwy pozostawione 
w ziemi mogą przetrwać największe mrozy bez zepsucia, 
wykopywano je wiosną gdy brakowało paszy dla zwierząt lub 
pożywienia dla ludzi.

Wzniesiona łodyga, pokryta zieloną masą liści może 
wzrosnąć nawet do 3,5 metra. Na szczycie koszyk kwiatowy 
podobny do słonecznika , ale dużo mniejszy. Jako roślina dnia 
krótkiego, zakwita u nas dopiero we wrześniu i październiku, 
dlatego rozmnaża się go tylko wegetatywnie. Na podziemnych 
pędach, roślina wytwarza liczne, zimnotrwałe bulwy (nawet 
do 80 sztuk), które czasami przypominają kształtem gruszki 
(stąd jedna z nazw). Bulwy topinamburu zawierają w swojej 
masie do 85 % wody, do 22 % suchej masy, z tego do 15 % 
wielocukru inuliny – dlatego jest polecany w diecie cukrzyków. 
Zawartość witaminy C i witaminy B jest dwukrotnie większa niż 
w ziemniakach, bulwy zawierają dużo potasu, cynku, fosforu, 
żelaza i bardzo dużo krzemionki. W Polsce z topinamburu jest 
produkowany lek dla cukrzyków o nazwie Topinulin. Bulwy 
topinamburu są dobrym surowcem do produkcji spirytusu. 
Sieczka z suchych łodyg jest bardzo dobrym podłożem do 
produkcji grzybów, np. boczniaka.

Może warto uprawiać topinambur, skoro cena 1kg bulw 
to 5-6 złotych, a w sklepach z żywnością ekologiczną dochodzi 
nawet do 14 zł za kg. A z zielonek powstaje świetna pasza. 
Restauracje poszukują dostawców. Same korzyści. Polecamy.

( piw )

ZAPROSZENIE
4 – 5 lipca w Siemiatyczach odbędzie się XIII Mię-

dzynarodowy I XVII Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich 
„O Podlaską Szyszkę – Siemiatycze 2015”

*
11 lipca (sobota) 2015 roku., godz. 9.30 - Ochotnicza 

Straż Pożarna w Białowieży serdecznie zaprasza na Turniej 
w siatkówce plażowej o Puchar Prezesa OSP w Białowieży 

*
19 lipca (niedziela) odbędzie się w Klesinie bieg na 

dystansie 5 kilometrów pod hasłem „Pobiegnij z nami na 
rozpoczęcie Dni Ziemi Juchnowieckiej 2015”. Poczatek 
o godz. 18. Organziatorzy zapraszaja wszystkich którzy 
chcą sprawdzić swoją forme i miło spędzić czas.

A może topinambur ?

Wojewódzki Przegląd Orkiestr 
Ochotniczych Straży Pożarnych 

i Międzynarodowa Parada 
Orkiestr Dętych

Koniec maja hajnowianie zakończyli bardzo hucznie – 
w dniach 30 - 31 maja br. miały miejsce Wojewódzki Przegląd 
Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych i Międzynarodowa 
Parada Orkiestr Dętych. W przedostatni dzień miesiąca (30.05) 
odbył się Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych. 
W eliminacjach zmierzyły się cztery orkiestry:
• Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Grajewa,
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Mońkach,
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 

z Suchowoli,
• Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Hajnówki.

Przegląd otworzył przemarsz orkiestr sprzed Urzędu 
Cd. str. 11

PRZECZYTANE
„Trudno dostrzec bar-

dziej zdemoralizowaną for-
mację na polskiej scenie 
politycznej, niż Platforma 
Obywatelska. Władza depra-
wuje, a ludzi, dla których jest 
ona celem samym w sobie, 
deprawuje podwójnie. Plat-

forma to partia, której nie 
spaja nic prócz władzy. Nie 
ma tu żadnej idei, żadnych 
wartości. Wybacza się jej 
jednak wszystko. Z jednego 
krótkiego powodu: strach 
przed PiSem.”

Krzysztof Gawkowski
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Cd. ze str. 10
WIEŚCI Z GMIN

społy jak „Haj” i „Kalinka” 
z Białegostoku, „Krynica” 
z Radziwiłłówki, „Żar” 
z Sarnak „Trzy palce” 
z Orli, „Kuranty” z Biel-
ska Podlaskiego, „Har-
moń” z Łosinki, „Rosnica” 
z Grodna oraz gwiazda fe-
stynu Zespół „SKANER”. 
Zabawę taneczną prowa-
dził ArtPronar z Narwi. 
Ponadto obejrzeć było 
można tradycyjny Obrzęd 
Kupalski, pokaz sztucz-
nych ogni oraz wsiąść 
udział w różnych grach, 
zabawach i konkursach.

Festyn już po raz 
drugi był transmitowany 
na żywo przez firmę „eM-
Pem Group”. Już niedługo 
na naszej stronie zostanie 
umieszczony link, dzięki 
któremu w dowolnym 
momencie będzie moż-
na obejrzeć nasz festyn 
jeszcze raz. Bezpieczną 
ochronę festynu zapewni-
ła Firma Ochrony „Gwar-
dia” z Białegostoku.

 W miejscowości 
Leniewo wybudowano 
nowy przystanek tury-
styczny. Miejscowość ta 
leży na trasie ważnych 
szlaków turystycznych, 
między innymi: - Car-
skiego  Szlaku  „Carski 
Hostinieć, Białowieskiego 
Szlaku Transgranicznego 
– czarny szlak łączniko-
wy, -Podlaskiego Szlaku 
Kulturowego „Drzewo i  
Sacrum”

W Leniewie nad 
z b i o r n i k i e m  „ m a ł e j 
retencji” już od ponad 
dziesięciu lat odbywa się 
jedna z najważniejszych 
imprez plenerowych Gmi-
ny Czyże – czyli Festyn 
KUPALINKA. 

(portal Ugm. Czyżę)

Domanowo.  28 
czerwca  biskup drohi-
czyński dokonał aktu ko-
ronacji obrazu Matki Bo-
żej z Dzieciątkiem. (więcej 
w nastepnym numerze 
“Wiesci”)

Siemiatycze. 29 
czerwca Komenda Po-
wiatowa Policji w Sie-
miatyczach otrzymała 
specjalistyczny alkomat 
zakupiony przez Urząd 
Miasta.  Sprzęt będzie 
dostępny przez całą dobę  
a mieszkańcy będa mogli 
anonimowo  sprawdzić 
poziom alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

W dniu 21 czerwca 
2015 roku w Narwi odbyły 
się Zawody Sportowo-Pożar-
nicze szczebla powiatowego 
o Puchar Wójta Gminy Narew.

W zawodach wzięło 
udział 13 drużyn: OSP Tofi-
łowce, OSP Czeremcha, OSP 
Czyże, OSP Narewka, OSP 
Siemianówka, OSP Nowokor-
nino, OSP Białowieża, OSP 
Trześcianka, OSP Mochnate, 
OSP Orzeszkowo, OSP Na-
rew,  OSP Dubicze Cerkiewne 
i OSP Kleszczele.

Zawody rozgrywane 
były w dwóch konkurencjach. 
Strażacy Ochotnicy zmierzyli 
się w sztafecie pożarniczej 
7x50 z przeszkodami, a na-
stępnie w pożarniczym ćwi-
czeniu bojowym.

Klasyfikacja generalna 
zawodów przedstawia się 
następująco:
I miejsce – OSP Kleszczele
II miejsce – OSP Narew 
III miejsce –OSP Siemia-
nówka 
IV miejsce – OSP Trześcianka 

SPORT
Zawody Pożarnicze w Narwi

V miejsce – OSP Mochnate 
VI miejsce – OSP Nowokor-
nino 
VII miejsce – OSP Dubicze 
Cerkiewne 
VIII miejsce – OSP Czyże 
IX miejsce – OSP Białowieża 
X miejsce – OSP Orzeszkowo 
XI miejsce – OSP Czeremcha 
XII miejsce – OSP Narewka 
XIII miejsce – OSP Tofiłowce 

Strażacy Ochotnicy zo-
stali nagrodzeni pucharami, 
nagrodami rzeczowymi i dy-
plomami.

 Na zakończenie zawo-
dów Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Hajnówce st. bryg. Jaro-
sław Trochimczyk przeka-
zał Wójtowi Gminy Narew 
Andrzejowi Pleskowiczo-
wi samochód ratownictwa 
technicznego IVECO, który 
stanowił wyposażenie Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Hajnówce a obecnie będzie 
wykorzystywany przez OSP 
w Trześciance.
(Portal KPSP w Hajnówce)

S z k o l n a  d r u ż y -
na dziewczyn i chłopców 
z Zespołu Szkół  w Kleosinie 
przez cztery dni uczestniczyła 
w Finale Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Mini Piłce Nożnej 
w Głuchołazach. W terminie 
18-21.06.2015 na boiskach 
w Głuchołazach rywalizowa-
ły najlepsze drużyny z całej 
Polski. Drużyna dziewczyn 
prowadzona przez p. Ange-
likę Kostro z Zespołu Szkół 
w Kleosinie  jako mistrz wo-
jewództwa podlaskiego zajął 
wysokie IV miejsce w Polsce.  
Podopieczni pana Marcina 
Milczunasa- drużyna chłop-
ców zajęła XII lokatę. Dzięki 
wyjazdowi młodzież ze szkoły 
w Kleosinie miała możliwość 

rywalizacji z najlepszymi ze-
społami z kraju, jak również 
poznanie pięknego zakątka 
Polski jakim są Góry Opaw-
skie. Szczególne podzięko-
wania należą się wójtowi 
gminy Juchnowiec Kościelny 
panu Krzysztofowi Marci-
nowiczowi oraz dyrektorowi 
Zespołu Szkół w Kleosinie 
p. Marcinowi Hodunowi za 
umożliwienie i sfinansowali 
wyjazd na oddalony o 600 
kilometrów turniej. Dziew-
czętom i chłopcom z Zespołu 
Szkół w Kleosinie serdecznie 
gratulujemy i dziękujemy za 
godne reprezentowanie wo-
jewództwa podlaskiego na 
Finale Krajowym.

ZMIERZYĆ SIĘ 
Z NAJLEPSZYMI W KRAJU!

Skład drużyny: Sokołowska Aleksandra, Kalińska Julia, 
Brzoź Walentyna, Charkiewicz Agata, Marcinowicz Hanna, 
Grynkiewicz Justyna, Melechowicz Magdalena, Skawska 

Weronika, Patejczuk Aleksandra, Ancipiuk Julia, Nos 
Wiktoria i Mazerska Aleksandra. Opiekun p. Angelika Kostro

Portal ZS w Kleosinie

Miasta do amfiteatru miejskiego, którym towarzyszyli zacie-
kawieni hajnowianie. Na miejscu każda z orkiestr zaprezento-
wała się w trzech utworach ze swego repertuaru. Umiejętności 
orkiestr oceniało Jury w składzie: Jerzy Śródkowski, Andrzej 
Dyrdał i Krzysztof Witczak. Puchar Marszałka Województwa 
Podlaskiego oraz atrakcyjne nagrody za zajęcie I miejsca 
w przeglądzie zdobyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Suchowoli, Puchar Wojewody Podlaskiego 
i nagrody za zajęcie II miejsca zdobyła Orkiestra Dęta Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Grajewa, Puchar Burmistrza Miasta 
Hajnówka i nagrody za zajęcie III miejsca otrzymała Orkiestra 
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Hajnówki, Puchar Podla-
skiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i nagrody za zajęcie 
IV miejsca zdobyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Mońkach.  Nagrodzono również zespoły 
mażoretek z Suchowoli, Hajnówki  i Jasionówki.

Przegląd zwieńczył koncert dla publiczności w wyko-
naniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Jasionówki. Rytmiczne 
recitale przyciągały uwagę, miejski amfiteatr wypełniły dono-
śne dźwięki trąbki, puzonu, fletu – piękno muzyki sprawiło, że  
rywalizacja miała drugorzędne znaczenie.

Z kolei 31 maja do wspólnej zabawy zaprosiły Mażoretki 
i Orkiestry Dęte z Szumowa, Prużan (Białoruś), Szepietowa, 
Hajnówki, Wasilkowa i Jistebnik (Czechy).

Międzynarodowa Parada Orkiestr Dętych odbyła się 
w Hajnówce po raz pierwszy. Tego koncertu w swoim mieście 
chcieli sami hajnowianie - projekt Przeglądu Orkiestr Dętych 
zgłosili do budżetu obywatelskiego. Impreza była na tyle uda-
na, że włodarze miasta zapowiedzieli, iż bez względu na wynik 
kolejnych konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego, 
druga edycja parady jest bardzo prawdopodobna

Katarzyna Nikołajuk

Wojewódzki Przegląd Orkiestr 
Ochotniczych Straży Pożarnych 

i Międzynarodowa Parada 
Orkiestr Dętych Cd. ze str. 10

W Podlaskim Urzędzie 
Wojewódzkim, w dniu 28 
kwietnia br. Wojewoda Pod-
laski, Andrzej Meyer wręczył 
akty powołania konsultantom 
wojewódzkim w dziedzinie 
medycyny. Do zadań konsul-
tantów należy m.in. realiza-
cja zadań opiniodawczych, 
doradczych i kontrolnych dla 
organów administracji rządo-
wej, podmiotów w rozumie-
niu przepisów o działalności 
leczniczej Narodowego Fun-
duszu Zdrowia i Rzecznika 
Praw Pacjenta. Konsultanci 
sprawują nadzór nad stroną 
merytoryczną doskonalenia 
zawodowego i szkolenia spe-
cjalizacyjnego lekarzy. Biorą 

Medycyna w województwie

Powołani nowi konsultanci
udział w pracach komisji i ze-
społów powołanych w celu 
realizacji polityki zdrowotnej 
państwa i regionu.

Nowi konsultanci re-
prezentują następujące spe-
cjalności :
- medycyna sądowa – prof. dr 

hab. n. med. Anna Niemcu-
nowicz – Janica

- pediatria – prof. dr hab. n. 
med. Anna Wasilewska

- reumatologia – prof. dr 
hab. n. med. Otylia Kowal 
– Bielecka

- neurologia – dr hab. n. med. 
Alina Kułakowska

- endokrynologia – dr n. med. 
Katarzyna Siewko   

( piw )

PRZECZYTANE
„Partyjni liderzy wykazali się troską. Nie o Polskę, ale 

o swoją pozycję polityczną po wyborach.”
Jan Widacki
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