www.wiescipodlaskie.eu
GRÓDEK

C
WIE
NO LNY
CH IE
JU OŚC
K

ZABŁUDÓW

MICHAŁOWO

NAREW

SURAŻ

NAREWKA
WYSZKI
CZYŻE
BIELSK PODLASKI
HAJNÓWKA
RUDKA

BRAŃSK

BIAŁOWIEŻA

PODLASKIE

ORLA
DUBICZE
CERKIEWNE

BOĆKI

GRODZISK

KLESZCZELE

dwutygodnik bezpłatny

ukazuje się od 1999 roku
Rok XXII, Nr 1 (396) 1-15.01.2020 r.

A

MILEJCZYCE

CZ
ER

EM

DZIADKOWICE

CH

PERLEJEWO

DROHICZYN

SIEMIATYCZE

NURZEC-STACJA

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas, przepełniony
głęboką wiarą, modlitwą oraz miłością. W te piękne i wyjątkowe chwile w
roku życzymy odpoczynku w rodzinnym gronie, spędzonym bez
pośpiechu i trosk. Niech Boże Narodzenie wypełni Nasze serca nadzieją i
szczęściem, a podniosła atmosfera i magia świąt towarzyszyły każdemu
z Nas w kolejnych dniach Nowego Roku.

Przewodniczący Rady Powiatu
Eugeniusz Saczko

Wicestarosta
Joanna Kojło

Starosta Hajnowski
Andrzej Skiepko

Sekretarz Powiatu
Danuta Rola

Oto zwiastujê wam
radoœæ wielk¹,
która bêdzie udzia³em
ca³ego narodu:
dziœ w mieœcie Dawida
narodzi³ siê wam
Zbawiciel, którym jest
Mesjasz, Pan

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
sk³adamy serdeczne ¿yczenia, przede wszystkim zdrowia,
spokoju ducha, realizacji zamierzeñ, a tak¿e wszelkiej pomyœlnoœci.
Niech ten wyj¹tkowy, œwi¹teczny czas up³ynie
w ciep³ej i rodzinnej atmosferze,
a Nowy Rok 2020 przyniesie ze sob¹ nadziejê
oraz si³ê do pokonywania codziennych wyzwañ.
Przewodnicz¹cy Sejmiku
Województwa Podlaskiego

Marsza³ek
Województwa Podlaskiego

Bogus³aw Dêbski

Artur Kosicki

Wicemarsza³ek
Województwa Podlaskiego

Wicemarsza³ek
Województwa Podlaskiego

Ewangelia wg œw. £ukasza 2:10-11
Stanis³aw Derehaj³o

Marek Olbryœ

Cz³onek Zarz¹du
Województwa Podlaskiego

Cz³onek Zarz¹du
Województwa Podlaskiego

Marek Malinowski

Wies³awa Burnos

Jan Chrucki (1810-1885), Madonna z Dzieci¹tkiem, Muzeum Podlaskie w Bia³ymstoku

Kartka jest projektem Pana Andrzeja Strumiłło

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wszystkim osobom wyznania prawosławnego,
życzenia wszelkiej pomyślności, pogody ducha, radosnego przeżywania tego niezwykłego czasu
w atmosferze pokoju i wzajemnej życzliwości
w imieniu własnym, Radnych Rady Miasta Hajnówka oraz pracowników Urzędu Miasta składają
Zastępca Burmistrza

Przewodnicząca Rady

Burmistrz Miasta Hajnówka

Ireneusz Roman Kiendyś

Walentyna Pietroczuk

Jerzy Sirak

Wszystkim��kt�rzy�o�chodz��Bo�e��arodzenie�
wedł�g�kalendarza���liańskiego
składamy�na�serdecznie�sze��yczenia
rado�ci��s�oko����zdrowia�oraz��ogody�d�cha.
Życzymy��a�y��owy��ok�������ył��ełen�o�tymizm���nadziei
oraz�radosnych��rze�y��i�zadowolenia�z��od��tych�wyzwań.
Przewodnicz�cy��ady��iasta
Bielsk�Podlaski

B�rmistrz��iasta�
��Bielsk�Podlaski�

�ndrze���oszczenko�

Jarosław�Borowski��

Spotkanie Mikołajkowe
w GOUK Nurzec-Stacja

Wiwat, wiwat dla naszej Kaliny…
„Wiwat, wiwat dla waszej Kaliny, Zdrowia, szczęścia, pomyślności
Wam życzymy…”.
Takie życzenia od zespołu
Jarzębina oraz mnóstwo innych
ciepłych słów dostał zespół Kalina
z Załuk podczas swojego jubileuszu
– 20-lecia istnienia zespołu, który
odbył się w sobotę, 16 listopada
w GCK w Gródku.

rzenie rozpoczęło się od uczczenia
minutą ciszy członków zespołu, którzy odeszli – Wiery Mińczuk, Lidii
Filipczuk, Haliny Grześ, Mikołaja
Mińczuka. 12 osób z zespołu Kalina
przy akompaniamencie akordeonisty Wiktora Leonkiewicza zaśpiewało kilkanaście piosenek ze swego białorusko-polskiego repertuaru
nagrodzonych gromkimi brawami

Zespół Kalina
To był bardzo uroczysty wie- licznej publiczności. Mogliśmy też
czór. Podkreślali to wszyscy obecni. wysłuchać solisty Piotra SokołowOprócz Wójta Wiesława Kuleszy skiego. Gościnnie wystąpiły trzy
oraz Przewodniczącego Rady Gmi- zaproszone zaprzyjaźnione zespoły
ny Wieczysława Gościka jubileusz - Orlanie z Orli, Jarzębina z Karakul
zaszczycili swoją obecnością, Wi- oraz Malwianki ze Studzianek z piocestarosta Powiatu Białostockiego senką skomponowaną specjalnie na
Roman Czepe, Radny Powiatu Bia- tę okoliczność. Prezentacja multiłostockiego Henryk Suchocki, Prze- medialna, która została przedstawodniczący BTSK Jan Syczewski wiona przez prowadzącą wydarzeoraz inni zaproszeni goście. Wyda- nie – dyrektor Magdalenę Łotysz,

podsumowywała 20-letni dorobek
Kaliny. Tego wieczoru nie mogło
zabraknąć życzeń i prezentów, do
wręczania których ustawiła się długa kolejka. Dziękował Wójt Wiesław
Kulesza, Dyrektor GCK Magdalena
Łotysz, Przewodniczący Rady Gminy Wieczysław Gościk wraz z Wiceprzewodniczącą Moniką Ratyńską,
Wicestarosta Roman Czepe, Przewodniczący BTSK Jan Syczewski,
przedstawiciele sołectwa Załuki
wraz z sołtysem Pawłem Koronkiewiczem, Dyrektor Niepublicznej
Szkoły w Załukach Irena Suprun,
gościnne zespoły - Jarzębina, Orlanie, Malwianki oraz te działające
przy GCK w Gródku – Rozśpiewany
Gródek, Jesienny Liść, Chutar. Pan
Janek Karpowicz, jak zwykle, przygotował piękne poetyckie życzenia.
Nie zapomniano również o zasłużonych członkach zespołu – pierwszej
kierowniczce Walentynie Popławskiej oraz Marii Mojsak, Grażynie
Danesh, Halinie Popławskiej, Ewie
Popławskiej.
Marianna Apanowicz – kierownik zespołu, bardzo wzruszona,
podziękowała na koniec za piękną
uroczystość i dodała: „Ktoś kiedyś
powiedział, że „kto śpiewa, nie
grzeszy”. Dlatego my śpiewamy,
żeby was cieszyć.” Kalino, ciesz nas
swoim śpiewem jak najdłużej!
Dorota Sulżyk
fot. GCK w Gródku

Plener rzeźbiarski „Moja mała Ojczyzna”
22 grudnia 2019 w Muzeum jest mała Ojczyzna? Jest to świat,
i Ośrodku Kultury Białoruskiej w którym żyjemy, na co dzień, to
w Hajnówce otwarta została wy- najbliższy krajobraz, wszystko to,
stawa podsumowująca plener. co jest wokół obecne: przyroda, luW wernisażu wzięli udział przed- dzie i stworzona przez nich kultura
stawiciele Rady Miasta Hajnówka, — cała, najbliższa nam cywilizacja.
artyści oraz media. Był to pierwszy Jest ona częścią większej całości,
plener rzeźbiarski, zorganizowany graniczy z innymi małymi ojczy-

przez Stowarzyszenie Kulturalne
Tybel. Stowarzyszenie do tej pory
znane było z Festiwalu Rockowisko Hajnówka, czy wydania płyty
„Inny” zespołu Błękitny Nosorożec.
Zadanie naszego stowarzyszenia
to łączenie- podobnie jak dawniej
tybel w budynku drewnianym łączył części- tak my dziś spajamy
poprzez kulturę i sztukę społeczeństwo, łączymy kultury w różnych
dziedzinach sztuki.
Plener odbył się w dniach
12 – 22 XI 2019. W plenerze wzięli
udział artyści z Białorusi: Anatoly
Turkov, Aleksander Lazerko oraz
z Polski: Marek Sapiołko, Mikołaj
Korch. Tematem wiodącym rzeźb
była ,,Moja mała Ojczyzna”. Czym
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znami, wspólnie tworząc regiony
i krainy, a potem jeszcze — dużą
Ojczyznę. Duża Ojczyzna jest utożsamiana z państwem, którego już
nie daje się poznać i objąć w całości, i które zawsze jest trochę obce
i niejasne. Ojczyzna jest organiczna, wrośnięta w przeszłość, zawsze
nieduża, grzejąca serce, bliska jak
własne ciało. Państwa powstają
i upadają, przesuwają swoje granice, zmieniają ideologie i rządy.
Małe ojczyzny trwają. Są zawsze
na swoim miejscu…
I właśnie małe ojczyzny artystów rzeźbiarzy okazały się bliskimi osobami jak babcia, matka
trzymająca w dłoniach chleb, mnich
pszczelarz ale i postaci historyczne

jak osocznik, ale i ciepłe wspomnienia z dzieciństwa czy zapamiętane obrazy lat minionych. Swoje
miejsce w sercach znalazła też
Puszcza, oraz zajęcia, które są dziś
tradycją przekazywaną w muzeach:
żniwa sierpem, ręczne sianie zboża, obrzędy związane z dożynkami. W rzeźbie, jak pokazał plener
można wyrazić wiele uczuć związanych z miejscem, z Małą-Wielką
Ojczyzną.
Podczas pleneru wernisażu
wystawy oprawę muzyczną zapewnił Jacek Drużba, muzyk, który jest
jednocześnie aktorem Białoruskiej
Grupy Teatralnej działającej przy
Muzeum Białoruskim w Hajnówce.
Powstałe podczas pleneru rzeźby można będzie oglądać
w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce.
Projekt realizowany był dzięki
dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Agnieszka Tichoniuk

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji zorganizował w sobotę dnia
7 grudnia 2019r Imprezę
Mikołajkową, która jest dla dzieci
ważnym wydarzenie . Głównym celem mikołajek była integracja dzieci
poprzez wspólną zabawę , interaktywne przedstawienie teatralne
oraz dostarczenie dzieciom radości
i uśmiechu na twarzy.
Program imprezy przedstawiał się następująco: przedstawienie teatralne o tematyce edukacyjnej „ Z dziennika zębowej wróżki”
w wykonaniu aktorek ze Studia Teatralnego „Rzepuś” w Białymstoku.
Dzieci z zapartym tchem śledziły
Siemiatycze

losy Tomka, który nie lubił myć zębów i poznały wszystkie złe konsekwencje wynikające z tego powodu. Po spektaklu aktorki zaprosiły
dzieci do wspólnych integracyjnych
zabaw (zabawa w plastikowe śnieżki, wspólne strojenie wybranych
dzieci jako eksponatów w ozdoby
choinkowe i wzajemne ocenianie,
wykonywanie za pomocą gestów
czynności sprzątających)
Na zakończenie Spotkania Mikołajkowego dzieci i rodzice zostali
zaproszenie na słodko-owocowy
poczęstunek. Wydarzenie mikołajkowe wprowadziło uczestników
w radosny klimat Świąt Bożego
Narodzenia.
Irena Janoszuk

I Gala Wolontariatu

3 grudnia, w Światowym
Dniu Osób Niepełnosprawnych
odbyła się w Siemiatyczach I Gala
Wolontariatu zorganizowana przez
Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach i Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”.
Partnerami przedsięwzięcia byli:
Miasto Siemiatycze oraz Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej
w Subregionie Bielskim.
W trakcie spotkania podsumowano konkurs na najaktywniejszego wolontariusza na terenie
powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. Najaktywniejsi otrzymali Nagrody im. Łukasza
Glinko, siemiatyczanina, który
zmarł na białaczkę limfatyczną,
a który mimo choroby niósł pomoc innym.
Pierwszymi laureatami Nagrody zostali:
Barbara Romaniuk z bielskiego Klubu Wolontariusza „W jedna
stronę” - która zajmuje sie współorganizacją akcji pomocy dla dzieci
z Boliwii, bierze udział w akcji „100
gram ryżu dla dzieci z Afryki” oraz
działa aktywnie w świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas.
Natalia Szumarska jest wolontariuszem siemiatyckiego Bractwa
Młodzieży Prawosławnej. Zorganizowała pierwszą „Wielkopostną
zbiórkę żywności” oraz „Kurs pieczenia prosfor”.
Marek Świderski z hajnowskich
Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Pomaga w organizacji oraz bierze
udział w akcji „Dary z serca”.
Wyróżnienia otrzymali:
• Szymon Bobiński, Aleksandra
Denisiewicz, Maja Kaczmarek,

Gabriela Michalak, Izabela Panasiuk i Julia Pućko - szkolne Koło
Caritas SP 3 Siemiatycze,
• Maciej Czurak - Klub Wolontariuszy „W jedną stronę” w Bielsku
Podl.,
• Aleksandra Demianowicz - Bractwo Młodzieży Prawosławnej
w Siemiatyczach,
• Elwira Jankowska i Patryk Szejbut - Stowarzyszenie Pomocy
Szansa w Dołubowie,
• Aneta Sienkiewicz - Bractwo
Młodzieży Prawosławnej w Hajnówce.
Rozstrzygnięto też konkurs na
opowiadanie o wolontariacie. Nagrody otrzymali: Luiza Bergcholc,
Paulina Iwaniuk, Gabriela Urbańska,
Paula Warszycka i Emilia zalewska.
Nagrodzone prace wydano w książce pt. „A co ja mogę?”
W pierwszej siemiatyckiej
Gali Wolontariatu zorganizowanej
w ramach projektu „PełnoAktywni
Wolontariusze” uczestniczyli wolontariusze, organizacje społeczne,
instytucje i osoby zainteresowane
tematyką wolontariatu.
źródło - podlasie24.pl

Brańsk

Złote gody

8 grudnia ubr. w Miejskim
Ośrodku Kultury w Brańsku spotkało
się osiem par małżeńskich z terenu
miasta Brańsk obchodzacych w tym
roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Przyznane przez Prezydenta RP
medale wręczył jubilatom burmistrz
miasta Eugeniusz Koczewski. W części artystycznej wystąpiły przedszkolaki z brańskiego przedszkola. (cz)
Wieści Podlaskie

Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia,
rodzinnego miru przy suto zastawionym stole
i bijącej blaskiem choince
oraz szczęśliwego Nowego 2020 Roku
Wyznawcom Prawosławia
życzą
Przewodniczący
Rady Gminy Białowieża
Włodzimierz Wołkowycki

Wójt
Gminy Białowieża
Albert Litwinowicz

Mieszkańcom gminy Narewka,
radosnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2020
życzą

ZŁOTE GODY W BIAŁOWIEŻY

Wójt Gminy Narewka
i Rada Gminy Narewka

GMINA BIELSK PODLASKI
Przedszkole
na Medal 2019

W czwartek 12 grudnia
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Białowieży odbyła się piękna i wzruszająca uroczystość, a mianowicie
jubileusz pięćdziesiątej rocznicy
małżeństwa „Złote Gody”. Parom,
obchodzącym ten jubileusz, zostały
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale „Za
długoletnie pożycie małżeńskie”,
które wręczył Albert Litwinowicz,

wójt Gminy Białowieża.
W tym roku w gronie szacownych Jubilatów znaleźli się:
1. Maria i Jerzy Rabczuk.
2. Nadzieja i Michał Dulko.
3. Julia i Jan Krzemińscy.
4. Henryka i Tadeusz Przygodzki.
5. Nadzieja i Witalis Szpakowicz.
6. Grażyna i Teodor Iganowicz.
7. Jadwiga i Stanisław Banach.
8. Helena i Ireneusz Bochenko.

9. Anna i Ryszard Komarewscy.
Po części oficjalnej wszyscy przybyli zostali zaproszeni na
słodki poczęstunek, który odbył
się w nowo wyremontowanym
Centrum Aktywności Lokalnej. Serdecznie gratulujemy wszystkim
Jubilatom i życzymy długich oraz
pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu.
Mateusz Gutowski

Rozstrzygnięto coroczny Plebiscyt Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego „Przedszkole na
Medal 2019”.
Spośród placówek przedszkolnych funkcjonujących w powiecie
bielskim pierwsze miejsce zajęły
Oddziały Przedszkolne przy Szkole
Podstawowej w Augustowie. Uroczystość wręczenia zaszczytnych
wyróżnień odbyła się w dniu 12
grudnia 2019 r. w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Białymstoku.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Augustowie – Jerzy Żmieńko odebrał wyjątkową tabliczkę z tytułem
Przedszkole Na Medal, która po zamocowaniu na budynku, będzie na

stałe informować rodziców o zaszczytnych tytule zdobytym przez
placówkę.
Oddziały przedszkolne przy
Szkole Podstawowej w Augustowie
obejmują wychowaniem przedszkolnym nie tylko dzieci zamieszkałe w bielskiej gminie, ale również
dzieci z Bielska Podlaskiego. Placówka posiada bardzo dobre warunki do prowadzenia zajęć z maluchami, a piękne otoczenie wokół
szkoły zachęca do organizowania
zabaw na świeżym powietrzu.
Gratulujemy Panu Dyrektorowi i pracownikom szkoły. Niech
to wyróżnienie będzie wyzwaniem
i motywacją do dalszej pracy.
UG Bielsk Podlaski

Kto poprze samorządowców z Drohiczyna?
Samorząd Drohiczyna apeluje
do Zarządu Województwa o szybki
remont drogi wojewódzkiej o numerze 692. To dawna droga powiatowa łącząca Dziadkowice z Drohiczynem. Dwa lata temu, gdy samorząd województwa przejmował tą
26-kilometrową drogę o ważnym,
strategicznym znaczeniu, padła
obietnica o systematycznym poprawianiu jej stanu. Miano co roku
Michałowo

przebudowywać po dwa kilometry
drogi z każdej strony. W pierwszym roku rzeczywiście się tak
stało. W następnym przebudowano ulicę w Kłopotach Stanisławach
i skrzyżowanie w Skiwach i to był
koniec. Zmieniła się władza i stare
obietnice poszły w kąt. Droga jest
w fatalnym stanie, natomiast jej
znaczenia duże. W przypadku zablokowania krajowej 19 pomiędzy

Złote Gody
czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W dniu 7 grudnia 2019r. w Sali
Ślubów Ratusza Miejskiego odbyła się
uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” parom
małżeńskim, które pięćdziesiąt lat temu
zawarły związek małżeński. To jedyne
odznaczenie rangi państwowej nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, które otrzymać można wyłącznie we dwoje – nagroda za wytrwałość
w miłości i wierności złożonej 50 lat
temu przysiędze.
Wieści Podlaskie

Dziadkowicami a Siemiatyczami
lub 62 pomiędzy Siemiatyczami
a Drohiczynem to jedyna możliwość objazdu na kierunku Bielsk
Podlaski - Warszawa, a także trasy
do Białowieży. Brawo za apel dla
drohickich rajców, ale czy nie warto
aby został on wsparty przez Rady
Gmin w Dziadkowicach i Siemiatyczach? Czekamy na reakcję.
(cec)

Brańsk

Remont drogi

28 listopada 2019 r. Wójt GmiUroczystość prowadziła Kierow- ny Brańsk podpisał umowę z Przedsięnik USC w Michałowie Agnieszka Anci- biorstwem Robót Drogowo-Mostowych
piuk, a dekoracji dostojnych Jubilatów, „Trakt” Sp. z o.o. na przebudowę drogi
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej gminnej Poletyły - Świrydy. PrzebudoPolskiej, dokonali Przewodnicząca Rady wane zostaną dwa odcinki drogi o łączMiejskiej w Michałowie Maria Bożena
nej długości ok. 1,58 km w obrębie
Ancipiuk oraz Burmistrz Michałowa
miejscowości Poletyły i Świrydy. PlanoMarek Nazarko.
wany termin zakończenia przebudowy
Jeszcze raz składamy najser- to 31 sierpnia 2020 r. Wartość prac to
deczniejsze życzenia wszystkim Jubi- 1 519 717,28 zł z czego 676 360,00 zł
latom.
stanowi dofinansowanie z Funduszu
(um michałowo)
Dróg Samorządowych.
(seb)
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GMINA WYSZKI
Tradycyjny Stół Wigilijny - Wojewódzki Konkurs Kulinarny
10 grudnia 2019r. w Zaścianku
Podlaskim w Skrybiczach odbył się
konkurs na prezentację stołów wigilijnych. Jego organizatorem już po
raz trzeci jest Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego. Główny cel konkursu
to upowszechnianie wiedzy o regionalnych produktach oraz kultywowanie tradycji pokoleniowych. 32 Koła
Gospodyń Wiejskich z całego województwa przepięknie zaprezentowały stoły z wigilijnymi potrawami
połączone ze świątecznymi dekoracjami. Było na co popatrzeć, a komisji nie łatwo było wybrać najlepszy
stół. O przyznaniu pierwszych miejsc
decydowała wyjątkowa, unikalna
potrawa kultywowana z pokolenia
na pokolenia, w dodatku wyrabiana
z własnych produktów. Taki produkt w postaci dżemu z suszonych

owoców pochodzących z własnych
sadów zaprezentowało KGW Malinniki, zdobywając pierwsze miejsce.
Jak powiedział Marszałek Stanisław
Derehajło, wszystkie koła, które nie
boją się wyzwań uczestnicząc w tym
konkursie, są zwycięzcami. W nagrodę wszystkim zespołom zostały
wręczone dyplomy i bardzo przydatne nagrody rzeczowe.
Gminę Wyszki reprezentowały
dwa kola, tj. KGW „Aktywna Wieś”
z Niewina Borowego i KGW „Strabella - Moja Mała Ojczyzna” ze Strabli.
Nasze panie włożyły też niemało
wysiłku, aby jak najlepiej zaprezentować swoje stoły i opowiedzieć komisji o zwyczajach kultywowanych
na naszym terenie. Wypowiedź p.
Zofii Oksiuta o tym, że włożone
serce w przygotowywanie potraw
świadczy o jej walorach smakowych,
była pokazana w Obiektywie TV

Białystok. Trzeba przyznać, że dzień
spędzony w świątecznej atmosferze tego konkursu przyniósł wiele
pozytywnych doświadczeń i umocnił w przekonaniu, że to co robią
organizacje ma głęboki sens. Na

zakończenie tak uroczystego spotkania z Urzędem Marszałkowskim
nasza Radna, Pani Zofia Oksiuta
pięknie podziękowała w imieniu zebranych KGW za organizację tego
przedsięwzięcia, życząc wszystkim

zdrowych, pogodnych świąt. Dziękujemy paniom z wymienionych KGW
za poświęcenie swojego czasu na
przygotowanie tylu potraw wigilijnych oraz za niezawodność uczestniczenia w takich inicjatywach. Jest
bardzo miło przebywać w grupie,
która się rozumie i akceptuje nawzajem swoje działania. Niemałe
słowa uznania i podziękowania należą się władzom Gminy Wyszki za
umożliwienie transportu, który jest
tak ważny aby wygodnie z tyloma
bagażami dotrzeć na wyznaczone
miejsce.
Zważając na świąteczny okres
wypada życzyć wszystkim czytelnikom Świąt dających radość, zdrowie
i wzajemną przyjaźń. Niech Wigilijne Stoły prezentują się tak, jak na
naszych zdjęciach.
Bożena Gromada.
przewodnicząca KGW Aktywna Wieś

Wyjątkowa Wigilia
....Wśród nocnej ciszy….
Plis powitał Pan Janusz Puch. Tra- że serca zabiły mocniej. Ale szczeSobotnie popołudnie 14 grud- dycyjnie członkowie Koła nagrodzili gólnie wzruszającą chwilą był monia br. z pozoru niczym nie różniło
przedstawicieli instytucji, którzy ment dzielenia się opłatkiem i prossię od innych szaro - burych gru- wspierają stowarzyszenie w co- forą – na chwilę na sali zapanował
dniowych dni w kalendarzu – niby dziennym funkcjonowaniu. W tym wesoły chaos, życzenia zdrowia,
ten sam surowy krajobraz, niby ta roku odznaką „Przyjaciel niewido- pomyślności i miłości w nadchodząsama pochmurna deszczowa aura
mych” uhonorowano Pana Mirosła- cym nowym roku wypełniły przei pustka na ulicach miasteczka. Niby,
bo jednak inna – rozpędzony czas
mknie po kolejnych dniach kalendarza, przybliżając nas do niezwykłego
czasu pachnącego choinką, wypełnionego spotkaniami z najbliższymi i radością z Bożego Narodzenia.
W sobotę świąteczny czas na dobre
zagościł w sercach członków Koła
Terenowego Polskiego Związku
Niewidomych w Hajnówce – w Hajnowskim Domu Kultury odbyło się
uroczyste spotkanie wigilijne. Do wa Mordania, Prezesa Spółdzielni strzeń. Później było już tylko weselej
celebrowania niezwykłego czasu
Mieszkaniowej w Hajnówce.
– ktoś zaordynował śpiewanie kolęd,
Bożego Narodzenia sympatyczni
Podczas spotkania nie zabra- ktoś opowiadał historie o bożonaczłonkowie Koła zaprosili przedsta- kło wspólnej modlitwy i celebrowa- rodzeniowych tradycjach, podczas
wicieli samorządów, duchownych, nia magii świąt. W świąteczną at- gdy sąsiedzi za stołu raz po raz
zaprzyjaźnionych instytucji oraz mosferę wprowadziły nas niezwykle wybuchali śmiechem, nie mogąc
rodziny – wszystkich uczestników utalentowane solistki ze studia HDK się nagadać. Wigilia członków Koła
w imieniu Prezes Zarządu Koła Alicji – spokojne melodie kolęd sprawiły, Terenowego Polskiego Związku

Niewidomych upłynęła pod zna- świat, na najbliższe otoczenie i pokiem wesołości, radości z nadcho- czucie własnej wartości. Członkowie
dzących świat i celebrowania czasu
Koła – niezwykle aktywni w przew swoim towarzystwie. Ale orga- strzeni publicznej, będący ciągle
nizacja uroczystości takich jak ta, w ruchu (raz po raz w ciągu roku
to także moment, by przypomnieć na stronie www publikujemy relacje
jak ważną rolę pełnią organizacje z wyjazdów, spotkań, warsztatów
pożytku publicznego, na co dzień i prelekcji), pozyskujący fundusze
wspierające swoich członków. Polski
i planujący kolejne przedsięwzięZwiązek Niewidomych Koło Tereno- cia, zarażają swoim optymizmem,
we w Hajnówce skutecznie zapo- otwartością i chęcią do działania.
biega wykluczeniu społecznemu Dziękujemy, że mogliśmy być częoraz zawodowemu niewidomych ścią tego zamieszania.
i słabowidzących. Szeroki katalog
Spotkanie wigilijne zorganizodziałań – od działalności doradczej, wano w ramach projektu lokalnego
rehabilitacyjnej, informacyjnej po „Niewidomi bliżej siebie” dofinansoszkoleniową i kulturalną, stawia- wanego przez Fundację PKO Banku
ją organizację w pozycji rzecznika
Polskiego w Warszawie.
osób niewidomych i słabowidząDOBRO PROCENTUJE
cych, dbającego o ich wszechstronny rozwój a także – a może przede
wszystkim - wyznaczającego nowe
standardy funkcjonowania osób
z dysfunkcją wzroku. Bo niepełnosprawność nie musi oznaczać zamknięcia w czterech ścianach domu,
Katarzyna Miszczuk
nie musi oznaczać zamknięcia na

Rewitalizacja Siemiatycz

Mieszkańcom Gminy Milejczyce, wyznawcom prawosławia,
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Życzymy Państwu
aby nadchodzące dni upłyneły w rodzinnej atmosferze
pełnej miłości i nadziei
a nadchodzący Nowy 2020 Rok przyniósł spokój, stabilizację
i wiele okazji do realizacji zamierzeń zawodowych i osobistych.

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych
i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
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Wójt Gminy
Jerzy Iwanowiec
wraz z pracownikami

w nadchodzącym Nowym 2020 Roku

Przewodnoczący Rady Gminy
Jerzy Piotr Galimski
wraz z radnymi

życzy

wszystkim odbiorcom ciepła

MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim

8 861 446,47 złotych otrzymają
Siemiatycze na realizację projektu „Rewitalizacja zdegradowanej części Miasta
Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci
monitoringu wizyjnego:.
Cała inwestycja będzie kosztować
ponad 12,5 mln zł. W ramach projektu
powstanie zespół pawilonów handlowych
i zagospodarowany zostanie teren targowiska czyli tzw. „manhatanu”, zmodernizowany zostanie amfiteatr, wybudowane parkingi i drogi dojazdowe przy ul.
Nadrzecznej. Na terenie całego miasta ma
powstać system monitoringu wizyjnego.
To kolejna dotacja jaką Zarząd Województwa przyznał Siemiatyczom. Wcześniej,
pod koniec listopada, kwotą 15 mln zł
dofinansowano budowę basenu. (sok)
Wieści Podlaskie

V Olimpiada Aktywności Wiejskiej
„Olimpiada Aktywności Wiejskiej” to inicjatywa, mająca na celu
pobudzanie aktywności mieszkańców wsi oraz ich angażowanie do
podejmowania wspólnych przedsięwzięć, które aktywizują małe społeczności oraz pozwalają rozwijać
własne otoczenie. Skierowana jest
do liderów środowisk lokalnych,
grup nieformalnych, stowarzyszeń
i fundacji, Ochotniczych Straży Pożarnych czy sołectw, działających na
terenie województwa podlaskiego.
Olimpiada stwarza możliwość
docenienia ludzi, którzy angażują
się w życie lokalnej społeczności,działają na rzecz poprawy swego
otoczenia, kultywują miejscowe
tradycje i wpływają na integracje
mieszkańców.
W tym roku na konkurs wpłynęły 62 zgłoszenia. Konkurs podzielono na trzy kategorie. W każdej

z nich Kapituła konkursu postanowiła nagrodzić pięć miejsc i przyznać
siedem wyróżnień. (podajemy tylko
laureatów z naszego terenu)
I. działania skierowane do społeczności jednej bądź dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy:
1. Sołectwo Hołody – sołtys Katarzyna Popławska, (gm. Bielsk Podlaski)
2. OSP Boćki,
4. Stowarzyszenie Moszczonka
z Moszczony Pańskiej (gm. Nurzec
Stacja),
5. Klub Seniora+ w Czeremsze.
Wyróżnienia przyznano: Koło
Gospodyń Wiejskich „Jezioranki”
w Siemianówce, Sołectwo Kolonia
Koplany,
II. działania skierowane do minimum trzech miejscowości w gminie:
4. Koło Gospodyń Wiejskich w Toporkach, (gm. Kleszczele)

Warto przeczytać

Iwona Zinkiewicz:
Zagubiona perła i dwa światy
Iwona Zinkiewicz: Zagubiona perła i dwa światy
„Zagubiona perła i dwa światy” to
historia białostockiej kamienicy
przy ulicy Parkowej 6 oraz jej lokatorów. To także historia mieszkańców pewnej wsi pod Bielskiem
Podlaskim.
„Kamienica
przy ul. Parkowej
6 jest niczym perła zagubiona we
współczesnym
świecie. Jest taką
odrębnością w swoim otoczeniu, pewnego rodzaju rozdzieleniem dwóch
światów – dawnego
i współczesnego. Wyróżnia się
urodą. Opisana historia jej dawnych mieszkańców powstała z tęsknoty za światem, którego nigdy
nie znałam, ale podświadomie
za nim tęskniłam. Ten nieznany
świat marzeń spotyka się z bliskim mi światem. Światem moich
przodków i przy okazji moim. Oba
światy łączy, a jednocześnie dzieli

ta zagubiona perła, którą próbuję
odnaleźć” – Iwona Zinkiewicz.
Iwona Zinkiewicz (ur. 1974
w Bielsku Podlaskim) – z zawodu leśnik, pracuje w Arboretum
w Kopnej Górze. Przewodniczka
terenowa po województwie podlaskim i miłośniczka lokalnej historii.
„Zagubiona perła
i dwa światy” to
jej pierwsza książka. Na koncie ma
także kilka artykułów, II miejsce
w konkursie dotyczącym bieżeństwa „Jestem bo
wrócili” (2015), III
miejsce w ogólnopolskim konkursie krasomówczym przewodników w Pszczynie (2017), udział
w spektaklu „Bieżenki” (2018).
Wykonywane przez nią amatorsko zdjęcia doczekały się pokazów na wystawach „OrthPhoto”.
Jej główne zainteresowania to
świat roślin, podróże oraz historia regionu.

5. Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Czeremsze.
Wyróżnienia: Bożena Jabłońska, gm. Juchnowiec Kościelny, oraz

obręb gminy, ale mieszczące się
w ramach województwa:
1. Stowarzyszenie Kreatorzy Rzeczywistości z Sak w gminie Kleszczele,

Koło Gospodyń Wiejskich w Ignatkach.
III. Działania skierowane poza

Wyróżnienia: Koło Gospodyń Wiejskich w Olendach,
Ogólnopolskie Stowarzyszenie

„Ruczajok”
- 10 lat z białoruską piosenką
Zespół wokalno-muzyczny
„Ruczajok” („Strumyk”) w Białowieży działa już dziesięć lat przy Białowieskim Ośrodku Kultury. Jego
kierownikiem artystycznym i akompaniatorem jest Marek Zubrycki.
W zespole grają i śpiewają m. in.

białoruskie i rosyjskie oraz kolędy.
Jego pięknego śpiewu można było
posłuchać na tegorocznych i w minionych latach letnich festynach ludowych w kilku wsiach, m.in. w Lewkowie Starym i Siemianówce w gminie Narewka. Zespół ma już nagra-

radością i miłością,

Anna Szowkało, Joanna Szowkało,
Paulina Szowkało, Ewelina Ślączka,
dwie Pauliny Buszko, Joanna Lewczuk, Maria Russko, Grzegorz Bajko
i Marek Waszkowiak.
„Ruczajok” wykonuje piosenki

nia płytowe swoich melodyjnych
piosenek. Nawiązał on współpracę
z zespołami „Czyżowianie” z Czyż
i „Skowronki” z Mochnatego. Białowieskiemu „Ruczajkowi” życzymy
kolejnych okrągłych jubileuszy. (JC)

Świąt Bożego Narodzenia

Nowego Roku spełniającego

w nadchodzącym Nowym 2020 Roku

Wyznawcom Prawosławia

wiernym Cerkwi Prawosławnej
życzy firma

życzy
Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Bielsku Podlaskim

Wieści Podlaskie

Delegatura Centralnego Biura
Antykorupcyjnego w Białymstoku
13 listopada br. rozpoczęła kontrolę
w Białostockim Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku. Funkcjonariusze CBA wezmą pod lupę wybrane zamówienia
publiczne udzielane i realizowane
przez Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Białymstoku w latach 20162019.
Kontrola ma potrwać do 13
lutego 2020 r.

Na ratunek
zabytkom

oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów

wiary szczęści i powodzenia

CBA kontroluje
Białostockie
Centrum Onkologii

(WKSCBA)

niosących spokój i odpoczynek,
wszelkie marzenia, pełnego optymizmu,

foto. PUM

Siemiatycze

Szczęśliwych i radosnych

Świąt wypełnionych

Przyjazny Transport.
Konkurs współfinansowany
jest z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Zorganizował
go Sekretariat Regionalny Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich, działający przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podlaskiego w Departamencie Rolnictwa i Obszarów
Rybackich.
Zwycięzcy w poszczególnych
kategoriach otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 5000 zł, wyróżnieni po 500 zł.
Nagrodzeni spotkali sie 28 listopada na uroczystej gali w Urzędzie Marszałkowskim, aby odebrać
nagrody, które wręczał wicemarszałek Stanisław Derehajło.
Pełne wyniki na naszej stronie
www.wiescipodlaskie.eu.
(sok)

Bielsk Podlaski, ul. Piłsudskiego 41,
www.ajokna.com.pl, tel. 85 730 53 01, 508 134 381

Coraz częściej odwiedzając
1 listopada cmentarze możemy
spotkać osoby kwestujące na ratowanie cmentarnych zabytków.
W Siemiatyczach organizatorem kwesty jest Towarzystwo
Przyjaciół Siemiatycz. Kwesty organizuje od 2000 roku. Na ponad
200-letnim tzw. starym cmentarzu
jest wiele zabytkowych nagrobków,
którymi już nikt się nie opiekuje.
Dzięki zaangażowaniu działaczy
Towarzystwa wiele z nich zostało
odnowionych. W tym roku zebrano
4 356,22 zł i 5 euro, czyli podobnie jak w latach ubiegłych. Decyzję,
w jakiej kolejności będą odnawiane kolejne zabytkowe nagrobki TPS
podejmie wiosną przyszłego roku
w trakcie spotkania, które zaplanowano odbyć na cmentarzu. (cec)
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HISTORIA JERZEGO CZERNIAWSKIEGO BALONEM PISANA
Jest zimowy, późny wieczór. Z tytułowym bohaterem
artykułu spotykamy się w jego
białostockiej siedzibie firmy
AVIPOL.W reprezentacyjnym
gabinecie miłą atmosferę rozmowy podgrzewają płomienie
palącego się drewna w kominku. Na stole gospodarz ustawia
półmiski z domowymi wędlinami i przetworami. Zaprasza
do degustacji. Tak nietypowo
zachęca nas do wysłuchania
długiej opowieści o swych unikatowych zainteresowań baloniarstwem, z którym zetknął się
pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
Świadectwa prywatnej, bogatej historii jako pilota balonowego
zgromadził i chronologicznie wyeksponował w służbowym pokoju,
w którym na co dzień przyjmuje interesantów. Na regałach mnóstwo
dyplomów, pucharów i medali. Już
dzięki samym eksponatom, i nawet
pobieżnej ich obserwacji, można
wiele dowiedzieć się o niezwykłej
pasji i sukcesach sportowych Jerzego Czerniawskiego.
Urodził się w Grabowcu, małej
wsi pod Bielskiem Podlaskim. Po
ukończeniu I LO im. T. .Kościuszki
studiował na Politechnice Warszawskiej, do czego namówiła go Zosia,
koleżanka z „ogólniaka”- dziś żona
właściciela UNIBUDU. Po ukończeniu studiów i z tytułem magistra
inżyniera zatrudnił się jako pracowMiedwieżyki

nik naukowy na Filii Uniwersytetu
Warszawskiego.
Tam poznał pilotów ze Studenckiego Klubu Balonowego. Na
jednym ze spotkań członkowie

sce, 1993 r. - VIII miejsce. Pięciokrotny Mistrz Polski – 1993, 1997,
1999 i 2000. Kilkakrotnie został
I i II Wicemistrzem Polskim. Zajął
3 miejsce w największej imprezie

opowiedzieli mu o swoim pobycie
na Kubie z okazji Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów. Ta
historia tak zauroczyła Czerniawskiego, że postanowił zapisać się
do klubu. I tak rozpoczęła się jego
niezwykła kariera sportowa, w sam
raz na scenariusz filmowy.
Bo jest on bogato utytułowanym pilotem balonowym i sterowcowym oraz instruktorem I klasy.
Licencję balonową zdobył
w 1980 roku. Wcześniej odbył
pierwszy lot samodzielnie. W 1984
roku wziął udział w najbardziej prestiżowych na świecie zawodach
o Puchar Gordon Bennetta, zajmując III miejsce, w 1985 r. - V miej-

balonowej w świecie Albuquerqe
Balloon Fiesta i największej zimowej – w Szwajcarii.
Jerzy Czerniawski to także zasłużony działacz sportowy polskich
i zagranicznych organizacji. W latach 1985 – 1998 był trenerem Balonowej Kadry Narodowej. Zasiada
jako egzaminator Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej przy Urzędzie
Lotnictwa Cywilnego oraz delegat
Polski do Międzynarodowej Komisji Balonowej/CIA/ przy FAI. Organizator licznych zawodów o zasięgu
krajowym i międzynarodowym.
Poza rywalizacją sportową
dzięki lataniu poznawał ciekawe
osoby. W towarzyskich rejsach na

Remont zakończony

Zakończył się remont ponad
to część szlaku „Green Velo”,
zmierzających do przejścia granicz3 kilometrowego odcinka drogi poDroga powiatowa Milejczyce
nego w Połowcach oraz do sąsiedwiatowej Milejczyce - granica po- - Czeremcha przebiega przez teren
nich gmin powiatu hajnowskiego.
wiatu - Czeremcha. Koszt inwestycji
dwóch powiatów i stanowi ważny
Teraz kolej na działania sato blisko 2 mln 400 tys. zł. Pieniąmorządu powiatu hajnowskiego
dze pochodziły z Funduszu Dróg
i remont pozostałego odcinka żwiSamorządowych, budżetu powiatu
rówki od granicy powiatu do drosiemiatyckiego i gminy Milejczyce.
gi krajowej nr 66 Bielsk Podlaski
Dotychczasową zniszczoną
- Połowce. Należy też mieć nadzieję,
nawierzchnię brukową, asfaltową
że władze powiatu siemiatyckiego
oraz żwirową zastąpił asfalt. Pow najbliższym czasie przymierzą
prawi to komfort jazdy nie tylko kiesię do remontu zniszczonej narowcom pojazdów mechanicznych skrót dla mieszkańców wschod- wierzchni na odcinku Milejczyce ale także rowerzystom bowiem jest niej części powiatu siemiatyckiego
Miedwieżyki.
(sok)

TOMDENTAL
TOMDENTAL
STOMATOLOGIA
lek.stomatolog
Andrzej Tomaszuk
zaprasza
l

implantologia

l

leczenie pod mikroskopem

l

periodontologia

l

stomatologia dziecięca

l

protetyka

l

zdjęcia pantomograﬁczne

i zachowawcza

Rejestracja:
kom. 539 326 163
tel. 85 679 65 25
Centrum Medyczno-Stomatologiczne
ul. Zielona 5, 17-200 Hajnówka
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pokładzie balonu Jerzego Czerniawskiego uczestniczyli ministrowie, biznesmeni, Katarzyna Dowbor, Janusz Palikot, Bogusław Linda.
Z tym ostatnim próbował przelotu
balonem ze Szwecji do Polski.
Podczas fiesty balonowej
w Holandii Jerzy Czerniawski poznał amerykańskiego milionera
Harveya Hubella IV, współwłaściciela dużego amerykańskiego
przedsiębiorstwa z branży elektronicznej Hubbell Inc., weterana
wojny koreańskiej i pilota balonów
na ogrzane powietrze, który na zaproszenia Polaka przyjechał na VII
Międzynarodowe Zawody Balonowe
o Puchar Głosu Robotniczego w Łodzi w 1984 r. - „Podczas uroczystej
kolacji w łódzkim hotelu milioner
ze zdziwieniem oglądał ówczesny
banknot 500-złotowy, na którym
była podobizna Tadeusza Kościuszki. Zapytał mnie, co amerykański
bohater wojny o niepodległość robi
na banknocie w komunistycznej
Polsce. Wyjaśniłem, że dla Polaków
Kościuszko jest również bohaterem
narodowym, który był przywódcą
powstania przeciwko carskiej Rosji. I tak zaczęła się historia balonu
Kościuszko, którego fundatorem
był Amerykanin” - wspomina Jerzy
Czerniawski.
Pilot nie ukrywa, że uprawianie tej dyscypliny sportu to zajęcie
dla osób z grubszym portfelem. „Godzinny lot dla jednej osoby to
wydatek ok. 1000 zł. Ale można

mieć aerostat na własność – najtańszy kosztuje kilkadziesiąt tysięcy. Do przemieszczania sprzętu
potrzebny jest samochód terenowy z przyczepką, który dojedzie
w trudno dostępne miejsca. Przy
organizacji lotu są zaangażowane
minimum 3 osoby” – wyjaśnia.

Dlatego na początek warto umówić się i polecieć z panem
Jurkiem, który przy okazji opowie
więcej o kulisach lotów balonowych
i nie tylko...
Na co dzień mistrz prowadzi
przedstawicielstwo brytyjskiej spółki CAMERON BALLOONS, która zajmuje się sprzedażą balonów. Wśród
klientów byli m.in. arabscy szejkowie i królowie, którzy nabyli aerostaty po 1,5 mln euro za sztukę.
Notował Waldemar Staszyński

Czartajew

Mikołajkowy Maraton Matematyczny

Coraz większa popularnością
wśród uczniów szkół podstawowych
cieszy się mikołajkowy maraton matematyczny. W siódmej edycji maratonu,
który odbył się 9 grudnia ub.r. w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie
wzięło udział 20 zespołów reprezentujących 11 szkół z czterech powiatów;
Udział w konkursie – jak piszą
organizatorzy – pomaga utrwalić i poszerzyć wiedzę z matematyki.
Orla

Uczestnicy turnieju musieli rozwiązać 42 zadania o różnym poziomie
trudności. Ta trudna rywalizację wygrały zespoły:
I. drużyna nr 18 ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach,
II. drużyna nr 14 z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze,
III. Drużyna nr 10 ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach.

7 grudnia br. w Gminnym Centrum Kultury w Orli odbyła się projekcja
filmu Mikołaja Wawrzeniuka pt. Koncert
życia poprzedzona spotkaniem z reżyserem.
Film opowiada o największym
medialnym i jednym z większych
społecznych zjawisk ostatnich lat na
Podlasiu: „Podlaskim koncercie życzeń”
w białoruskim Radiu Racja. Ten trzygodzinny program jest najważniejszym
wydarzeniem tygodnia dla wielu miesz-

kańców Białostocczyzny. „Koncertu życzeń” słucha się w samotności i skupieniu, ale także razem z sąsiadami za
biesiadnym stołem, bądź w pracy.
Słuchacze mówią o sprawach
osobistych, ale często też opisują
ogólną sytuację: starzenie się wsi na
ścianie wschodniej, problemy z pracą,
emigracją zarobkową.
Prezentacja filmu zgromadziła
wielu zainteresowanych i wywarła na
wszystkich duże wrażenie. (ug orla)

(cec), foto: SP Siemiatycze

Koncert Życia
- film Mikołaja Wawrzeniuka w GOK
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Zamenhof, Kraków i esperantyści
na szklanych płytkach sprzed wieku

Czeremcha

W 25. rocznicę publikacji
Uczestniczyło w nim około
pierwszego podręcznika do nauki 1000 osób z 30 krajów, m.in. liczmiędzynarodowego języka, w dniach
na grupa esperantystów z Wielkiej
11-18 sierpnia 1912 roku w Krako- Brytanii z pułkownikiem Johnem
wie zorganizowano VIII Światowy Pollenem, Richardem Sharpem
Kongres Esperanto. Uroczystości i Johnem Mabonem Wardenem na
rozpoczęły się wystawnym przyję- czele. Ten ostatni, szkocki especiem w Starym Teatrze wydanym rantysta i współautor kilkakrotnie
przez władze miasta. Podczas kon- wznawianego kieszonkowego słowgresu jego uczestnicy m.in. pracowali
nika angielsko-esperanckiego (1915)
w różnych sekcjach, zwiedzili kopal- oraz główny redaktor esperanckienię soli w Wieliczce i złożyli wieńce p go wydania Biblii (1926), wykonał
Był to pierwszy kongres zor- serię pamiątkowych zdjęć. Utrwalił
ganizowany na ziemiach polskich
na nich uczestników kongresu, saMASZYNY
i okazał
się manifestem polskiej
mego Ludwika Zamenhofa oraz
kultury – w jego trakcie wystawio- miasto i jego mieszkańców, w tym
M
kdTc 261
s i kdTc 301 krakowskie
s
noodernizacja
“Halkę” kosiarek
Stanisława
Moniuszki
przekupki, stanowiące
i “Mazepę” Juliusza Słowackiego. To
część barwnego lokalnego folkloru.
właśnie w Krakowie Ludwik Zamen- Znalazły się tu również grupowe ujęhof zrzekł się przywództwa w ruchu
cia esperantystów pod pomnikiem
esperanckim, wygłaszając znamien- Mickiewicza i kopcem Kościuszki.
ne słowa: “To ostatni kongres, na W zbiorze znalazł się także slajd zroktórym widzicie mnie przed sobą; biony podczas Światowego Kongresu
potem, jeśli będę mógł przybyć do
Esperanto w Antwerpii (1911 r.), na
was,
będę
tylko
wśród
was”.
którym można
Sprawdzone i solidne kosiarki z centralnym zawieszeniem
z seriizobaczyć żywo ge-

Szachowe Turnieje

stykulującego Ludwika Zamenhofa,
Czeremcha tenisem i szachami
przez ks. Krzysztofa Domaraczeńko
konwersującego ze szwajcarskim stoi co potwierdzają wynik naszego III Mikołajkowy Turniej Szachowy.
esperantystą i jego późniejszym plebiscytu.
Uczestniczyło 21 uczniów od drugiej
biografem Edmundem Privatem.
1 grudnia w Zespole Szkolno- do ósmej klasy.
Zdjęcia zachowały się w posta- -Przedszkolnym odbył się jubileuszoOto wyniki rywalizacji:
ci kilkunastu przezroczy na szkle. Nie wy XV Turniej Szachów Rodzinnych.
dziewczęta:
znamy historii tej kolekcji, możemy Uczestniczyło w nim 14 rodzin z: • klasa V –1. Martyna Stańczyk, 2.
tylko przypuszczać, że to fragment Białegostoku, Sarnak, Siemiatycz,
Małgorzata Ryszczuk, 3. Magdawiększego zbioru dokumentacji Węgrowa i Czeremchy.
lena Parfieniuk,
Wardena, wykonywanej podczas
Grano systemem szwajcarskim: • klasa VII – 1. Małgorzata Aleksiewiększych i mniejszych spotkań 7 rund po 10 minut plus 5 sekund za
juk
esperantystów.
posunięcie. Zwycięzcami zostali:
chłopcy:
Szklane negatywy przeleżały 1. Janusz i Andrzej Dzienisiuk z Sie- • klasa II – 1. Gabriel Stepaniuk, 2.
ponad sto lat w swoich oryginalnych miatycz,
Fabian Korza, 3. Piotr Wąż,
opakowaniach. Dziś trafiają do nas 2. Oliwier i Mariusz Sienniccy z Bia- • klasa V – 1. Piotr Aleksiejuk, 2.
jako dar brytyjskiego esperantysty łegostoku,
Kornel Konobrocki, 3. Kacper IwaBilla Chapmana za pośrednictwem 3. Mieczysław Drągowski i Wojciech
nowiec,
Instytutu Kultury Polskiej w Londynie. Kakowski (dziadek z wnuczkiem)
• klasa VIII – 1. Michał Pytel, 2. GaA od 13 grudnia 2019 r. zdjęReprezentanci gospodarzy
briel Stepaniuk, 3. Tomasz Dudel.
cia w postaci wielkoformatowych – Piotr Aleksiejuk i Tomasz Dudel –
Trzecią kategorię szachową
wydruków można oglądać w Cen- zajęli siódme miejsce.
zdobył Michał Pytelk, czwartą Kacper
trum im. Ludwika Zamenhofa. WyKilka dni później – w dniach 6 Drabiuk a piątą Mateusz Kornilukstawę zorganizowano w ramach – 7 grudnia odbył się zorganizowany -Dubiel.
(seb)
XX Białostockich Dni Zamenhofa
więcej na www.centrumzamenhofa
9 grudnia 2019 r. na Pływal- sprawdzić efekty nauki w zawodach.
powiat
siemiatycki
KDTC
poddano
modernizacji. Dzięki niej modele KDTC 261 S
ni Miejskiej „Wodnik” w Bielsku PodKonkurs drużynowy wygrały rei KDTC„Wspólnota”
301 S zostałypismo
wyposażone
w
szeroki
spulchniacz.
laskim
odbyły
się
zawody
pływackie
samorządu Siemiatycze zajęły 254 pozycję (na
Mielnik z wydatkami 2 214,10 zł. 286
prezentacje klasy II D ze Szkoły Podterytorialnego podsumowało wydatki 267 miast powiatowych) z wydat- miejsce zajęła gmina Siemiatycze pod powyższym hasłem. Udział w nich stawowej nr 4 w Bielsku Podlaskim.
Kosiarki KDTCsamorządów
znane są z idealnego
zwiękinwestycyjne
w latachko- pozwala
kami nanamieszkańca
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paszy
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yda
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2016 – 2017. Bardzo dobrze w tym 262,59 zł.
ce (901,09 zł), 1 104 gmina Nurzec podstawowych z terenu miasta. Zawo- były: Iga Wąż, Iwetta Żarska i Emilia
irankingu
ochrony darni,
a
także
łatwości
obsługi
oraz
ści
i
przyśpieszenie
wypadł powiat siemiatycW kategorii „miasta inne” Dro- Stacja (471,92 zł), 1 219 gmina Per- dy były podsumowaniem nauki pływa- Kalinowska, a w drużynie chłopców:
ki zajmując
miejsce Brakowało
na 314 przesychania
hiczyn zajął poko96 miejsce z wydatkami lejewo (418,91 zł), 1288 gmina Gro- nia tych dzieci, w której uczestniczyło Dawid Fiedorowicz, Jakub Miller i Paniskich
kosztówtrzecie
eksploatacyjnych.
223 uczniów. 105 z nich postanowiło weł Kuptel.
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od został również
W grupie
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pozycję
–
12
zdobyła
gmina
1531.
oraz
tym segmencie SaMasz growaną z możliwością wyboru obrotów spulch- takich jak rama główna, zespół tnący(cec)
2015-2017 był już 31. Tak wysoką
zaprezentował również ofertę kosiarek KDTC niacza – 700/1000 obr/min. Zmianom uległ spulchniacz, to krok w kierunku unifikacji.
pozycja to efekt wydatków w wy- Andrzej Roszczenko – Przewodniczący Rady Miasta i Jarosław Borowze spulchniaczem na szeroki pokos.
również układ zawieszenia, w tym – zaczep, Jest to celowy zabieg, który umożliwi jeszsokości 434,74 zł w przeliczeniu na
ski Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski,
Wprowadzone zmiany
konstrukcyjne
objęły ramię ruchome,
ramię nośne
oraz odciążenie.
prostszą wyniesienia
obsługę i eksploatację
maszyn
1 mieszkańca.
W pierwszej
dziesiątce
Firma „Mikst”
z Węgrowa
zakoń- cze
poprawią
na przejściach.
- właściciele firmy Kwiaty.pl,
ramę główną
została
dostoso- czyła
Wykorzystanie
przy drogi
modernizacji,
przez oraz łatwiejszy
do części zostały
zamiennych.
znalazły
siękosiarek,
jeszczektóra
dwa
podlaskie
przebudowę
powiatowej
Kosztydostęp
przebudowy
po- dyrektor i pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Gródku,
podlaskiego
producenta,
elementów
wana
do
listwy
na
szeroki
pokos.
To
rozwiązanie
MaSz
powiaty. Na drugim miejscu powiat Pieczyski – Perlejewo. Na odcinku 1,8
kryte z uzyskanej dotacji z Funduszu
- biuro ds. marketingu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
wysokomazowiecki z wydatkami
km droga zyskała nową nawierzchnię Dróg Samorządowych (1 mln zł) oraz
- Anna Jadas – Fundacja Legalna Kultura,
w wysokości 501,83 zł, a na miejscu asfaltową. Powstały chodnik, zjazdy solidarnie przez samorząd powiatu
- dyrektor i pracownicy Hajnowskiego Domu Kultury,
7 powiat sokólski (357,53 zł).
na poszczególne posesje i zatoki au- siemiatyckiego i gminy Perlejewo.
- mjr SG Katarzyna Zdanowicz – rzecznik prasowy Komendanta PSG,
W rankingu miast powiatowych tobusowe. Bezpieczeństwo pieszych
(cec)
- Anna Stulgis i pracownicy GOK i Biblioteki w Narewce
- redakcja miesięcznika Działkowiec,
- pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach,
pracy operatora. To pierwsza rolnicza opona Michelin
RoadBib to interesująca pozycja w gamie opon rolniczych,
- Burmistrz Miasta Brańsk wraz z pracownikami,
o innym niż dotychczas układzie klocków. W bieżniku
która wynikła ze współpracy firmy Michelin z rolnikami.
- Katarzyna Kwolek – Izba Księgarstwa Polskiego,
znajdziemy 52 klocki, które w połączeniu z cenOpona jest o tyle rewolucyjna, że prawdopodob- Jarosław Jakimiuk – dyrektor Zespołu Szkół w Brańsku,
tralnym żebrem zapewniają o 40% więcej gumy
nie zdefiniuje zupełnie nowy segment rynku. Jest
- Tadeusz Szereszewski.
na podłożu (i aż o 60% więcej niż tradycyjne
to pierwsze rozwiązanie proponowane do ciągopony rolnicze). RoadBib to także większa
ników o mocy powyżej 200 KM, zaprojektowane
trwałość opony – podniesiona o 25%. Tam
pod kątem intensywnego użytkowania drogogdzie tradycyjna opona rolnicza gwarantuje
wego i oferujące wysoką trakcję oraz trwałość.
4000 godzin pracy, firma Michelin obiecuje
Ciągniki o dużej mocy wykorzystywane w go5000 godzin.
spodarstwach rolnych i na placach budowy
Pomimo intensywnego użytkowania
przez ponad 50% czasu są używane na drodze.
na drogach, do jakiego nowa opona została
Pokonują wówczas 80% całego przebytego
zaprojektowana, RoadBib oferuje znacznie
dystansu, często ciągnąc ciężkie przyczepy.
dłuższą żywotność od tradycyjnych opon
Konstruktorzy działów badawczo-rozwojowych
rolniczych. Oprócz trwałości rolnicy dostamusieli więc opracować rozwiązania, które będą
w stanie zapewnić trakcję i trwałość na twardych
ją w pakiecie również niższy koszt w pracach
drogowych i dobrą trakcję w pracach polowych.
i agresywnych drogach nieutwardzonych, ale równie
dobrze sprawdzą się na miękkiej glebie pól uprawnych.
MaSz
Efektem ich pracy jest produkt, który posiada nową
Jak Nowy Rok jasny i chłodny, będzie roczek pogodny i płodny.
Fot. Michelin
Jak Nowy Rok pogodny, zbiór będzie dorodny.
rewolucyjną rzeźbę bieżnika oraz zapewnia większy komfort
Opona Michelin Roadbib w rozmiarze 710/70 R 42.
Gdy Makary (2 I) pogodny cały styczeń chłodny.
Gdy styczeń z śniegiem, lato burzliwe z deszczami.
Gdy Trzech Króli (6 I) mrozem trzyma będzie jeszcze długa zima.
Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany.
Gdy na Małgorzaty (18 I) mróz, jeszcze długo nie pojedzie wóz.
LEASINGIEM
BANKIEM
KO M O R N I KI E M
Po styczniu jasnym i białym będą w lecie upały.
W styczniu łów łatwy na kuropatwy.
Na Świętego Pawła (25 I) połowa zimy przepadła.
Na Świętego Karola (28 I) wyjrzy spod śniegu rola.
Restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw rolnych
Na Świętą Martynę (30 I) przybyło dnia na godzinę..

ze spulchniaczeM
na szeroki pokos

Mamo, Tato - już pływam

Rys. SaMasz

Liderzy inwestycji
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Droga Pieczyski - Perlejewo

Dziękujemy za życzenia świątecznonoworoczne, które nadesłali:

Trwałość podniesiona o 25%

Przysłowia ludowe na styczeń 2020

|
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PODLASKIE AGRO

Wybrał i fot. opatrzył Jan Ciełuszecki
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Biopsja cienkoigłowa

dr n. med.Krzysztof Rogowski
specjalista urolog
ZOZ MSWiA Białystok,
ul. Fabryczna 27
tel: 602 351 808

- schorzenia układu moczowego
- andropauza
- zaburzenia erekcji
- USG, uroflowmetria
UROgowscy
gabinet urologiczny
Białystok, ul. Młynowa 38
rejestracja, tel: 668 555 707
Wtorek:
Bielsk Podlaski,
ul. Mickiewicza 31
tel: 85 730 71 38

PrywatnyGabinet
Ortopedyczny
drn.med.MariuszTomaszuk
Hajnówka,ul.Zielona5

terminprzyjęć-poniedziałki
Siemiatycze,ul.11Listopada45
terminprzyjęć-piątki

**************
-diagnostykaileczenie
choróbnarząduruchu
-badanieUSGstawów
-kwalifikacja
dozabiegów
operacyjnych
**************

rejestracjatel.882710395
www.mariusztomaszuk.pl

Dr n. med. Krzysztof Rogowski
Specjalista urolog
ZOZ MSWiA Białystok, ul. Fabryczna 27
Tel. kom. 602 351 808

- schorzenia układu moczowego
- andropauza
- zaburzenia erekcji
- USG, uroflowmetria
Poniedziałek:
Prywatne Centrum Medyczne „LEKMED"
Białystok, ul. Ogrodowa 19
Tel. 85 732 75 15
Wtorek:
Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31
tel. 85 730 71 38

Nadchodzi e-recepta
Od 8 stycznia 2020 r. recepty
w Polsce - z jedynie kilkoma, ściśle określonymi wyjątkami - będą mogły być
wystawiane wyłącznie elektronicznie.
Obecnie e-recepty wystawia prawie 1.400 podlaskich lekarzy z 335
placówek medycznych w 40 miastach
województwa. Liczby te każdego dnia
rosną, ponieważ do systemu e-zdrowie (P1) dołączają kolejne podmioty. Do
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końca listopada w województwie podlaskim zostało wystawionych ponad
1.250.000 e-recept. Najstarszy podlaski pacjent, który ją otrzymał miał 109
lat a najmłodszy - 9 dni. Najczęściej
na e-receptach wystawiane są leki obniżające ciśnienie tętnicze, stosowane
w leczeniu stanów niedoboru potasu,
a także w leczeniu hiperurykemii.

PRZECZYTANE

„Ostatecznie to, co najmocniej nas łączy, to fakt, że
wszyscy zamieszkujemy tę
małą planetę. Oddychamy tym
samym powietrzem. Troszczymy
się o przyszłość naszych dzieci.
I wszyscy jesteśmy śmiertelni”
John Fitzgerald Kennedy,
35 prezydent USA

Rafał Tomaszczuk
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