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„Agro na obcasach” - białostocki finał

Czeremcha

Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna

Przez trzy dni mieszkańcy
Czeremchy mogli podziwiać kolekcje
znaczków zgromadzone na Młodzieżowej Wystawie Filatelistycznej
„111 lat lat wielkiej magistrali
kolejowej Siedlce – Bołogoje”. Zaprezentowano na niej zbiory 52
kolekcjonerów z Polski i Białorusi.
Linię kolejową Siedlce – Połock – Bołogoje rozpoczęto budo-

wać w 1902 roku.
Miała ona przede
wszystkim znaczenie
strategiczne, a na
terenia Podlasia biegła z Siedlec przez
Platerowo – Nurzec
Czeremchę – Hajnówkę – Narewkę
- Świsłocz do Wołkowyska. W założeniach miała się ona
krzyżować z linią Brześć – Grajewo w Wysokiem Litewskim lub
Kleszczelach. Radni Kleszczel nie
wyrazili zgody na budowę na terenie swojego miasta skrzyżowania
linii kolejowych, więc powstało ono
w szczerym polu nieopodal wsi
Czeremcha, dając początek stacji
i osadzie Czeremcha.
Cd. str. 6

W roku ub. Krajowa Rada
Izb Rolniczych ogłosiła konkurs
pn.”Rolniczki motorem innowacyjności w polskich gospodarstwach”.
Edycję białostocką zorganizowały
Podlaska Izba Rolnicza, Bank BGŻ,
BNP Paribas.Kobiety są obecnie
bardzo aktywną grupą dokonującą
zmian w gospodarstwach i w życiu
wsi.Podejmują się wielorakich zadań
innowacyjnych zarówno w zakresie
wiedzy, nowych technologii w gospodarstwach,działań społecznych, kulturowych,pełnienia lokalnej władzy.
Do białostockiej edycji (na
razie skromnej) zgłosiło się 9 odważnych pań. Ponieważ są pionierkami
tego ważnego konkursu wymieńmy
je wszystkie,zachęcając inne przedstawicielki naszych wsi, aby za dwa
latach było ich znacznie więcej.
W dniu 5 października br. do
Opery w Białymstoku przybyło ponad 800 kobiet, reprezentujących
rolnictwo całego Województwa
Podlaskiego.Panie uczestniczyły
w bankiecie i wysłuchały pięknego
koncertu „Kobieta to brzmi dumnie!
Najpiękniejsze melodie o miłości
z repertuaru rozrywkowego i musicalu”. Było nawet wspólne śpiewanie.
No i wręczenie nagród ufundowanych przez Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego, Podlaską

Izbę Rolniczą, KRUS,Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Prosperitę Sp. z o.o. Władze wojewódzkie
i fundatorzy przybyli osobiście na
podsumowanie tej ważnej dla wsi
inicjatywy.Wymieńmy zatem uczestniczki i laureatki konkursu:

rzyw tłoczonych na zimno. Jej jedyna
w regionie,tłocznia „Martensok” oferuje soki na miejscu, do sprzedaży
w sklepach i wysyłkowo.
Milena Chodnicka z Kumelska
w gminie Kolno, III miejsce.
Z mężem gospodarują na 84 ha,spe-

Agnieszka Gremza z Szumowa
w gminie Korycin, I miejsce.
Prowadzi hodowlę bydła mlecznego,wybudowała serowarnię i od
10 lat produkuje ser o nazwie „Ser
koryciński swojski”, który sprzedaje
w całej Polsce,przygotowując się
do eksportu.
Marta Ramel z Marynowa w gminie Sejny, II miejsce.
W gospodarstwie ekologicznym,utworzyła zakład produkcyjny
naturalnych soków z owoców i wa-

cjalizując się w produkcji mleka.
Pani Milena po objęciu gospodarstwa,skorzystała ze środków
unijnych i w marcu br.otworzyła
nową oborę wolnostanowiskową,
wyposażoną w kurtyny cyrkulacji
powietrza,roboty udojowe,bramki do
automatycznego kierowania ruchem
krów, kamerę do automatycznego
pomiaru kondycji krów i roboty do
czyszczenia rusztów.Jest to czwarta
tego typu obora w Polsce !
Cd. str. 6

ŚWIĘTO BIAŁEJ LASKI JUŻ ZA NAMI
Międzynarodowy Dzień Osób
Niewidomych i Słabowidzących tzw.
„Dzień Białej Laski” obchodzone
jest 15 października każdego roku,
a my - członkowie Koła Terenowego
Polskiego Związku Niewidomych
w Hajnówce korzystając z pięknej
pogody obchodziliśmy go 23 września 2017 roku. Była to też okazja
do integracji z zaprzyjaźnionymi
członkami z Koła Niewidomych
Cd. str. 3

Wieści Podlaskie
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Wojewódzkie Współzawodnictwo Sportu Szkolnego - 2017

„potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego”
(Spieszmy się, J. Twardowski)

Z wielkim smutkiem i poczuciem ogromnej straty przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

ŚP. ALICJI CHANIŁO

Radnej Rady Miasta Hajnówka, społeczniczki.
Będziemy ją pamiętać jako ciepłą, serdeczną osobę o szerokich horyzontach
i niezwykłej otwartości na świat oraz o nieocenionej umiejętności
prowadzenia dialogu i współpracy. Trudno pogodzić się z tak wielką stratą.
Wyrazy współczucia Rodzinie
składają Burmistrz Miasta Hajnówka wraz z pracownikami
Urzędu Miasta Hajnówka oraz Przewodniczący Rady Miasta i Radni.
Alu, spoczywaj w pokoju.

Będą nowe drogi
Jeden milion siedemset tysięcy złotych przeznaczył samorząd
województwa na modernizację dróg
dojazdowych do gruntów rolnych.
Skorzystają z nich samorządy 27
gmin, a między innymi gminy:
Grodzisk, Juchnowiec Kościelny,
Narewka, Perlejewo i Zabłudów.
Gmina Grodzisk otrzymała 33
tysiące złotych na modernizację
drogi dojazdowej położonej w obrębie wsi Czaje i Małyszczyn.
W gminie Juchnowiec KościelTopczewo

ny, któremu przyznano 200 000 zł
zmodernizowane zostaną drogi dojazdowe we wsiach Biele i Simuny.
90 000 tys. złotych, które
otrzymała gmina Narewka zostanie
przeznaczone na modernizację dróg
we wsiachPasieki i Siemianówka.
Gmina Perlejewo otrzymała
65 tysięcy zł z przeznaczeniem
na modernizację drogi dojazdowej
do gruntów rolnych we wsi Pełch,
a gmina Zabłudów na modernizację
drogi we wsi Krynickie.
(seb)

Sukces Klaudii

W dniach 13-14 września
2017 roku na stadionie lekkoatletycznym Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie w ramach
programu „Lekkoatletyka dla każdego” odbył się Finał Nestle Cup
2017 z udziałem uczennicy Szkoły
Podstawowej w Topczewie Klaudii

Boguszewskiej, która brała udział
w czwórboju LA i zajęła w ogólnej
klasyfikacji V miejsce. To ogromny
zaszczyt dla naszej szkoły. Klaudii
życzymy dalszych sukcesów i rozwijania talentów sportowych.
Alfreda Zawadzka
- SP Topczewo

Co... gdzie ... kiedy ...
18 października, godz. 11.00 – Biblioteka Miejska w Bielsku Podl. „Pogadajmy z historią” – montaż słowno – muzyczny
z okazji 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki
w wykonaniu młodzieży z I LO im. T. Kościuszki
21 października, godz. 10.00 - Biblioteka Miejska w Bielsku Podl.
- Gra miejska pt. „Czy znam swoje miasto?”
22 października,godz. 11.00 - giełda staroci w Bielskim Domu
Kultury,
25 października, godz. 10.00 - Biblioteka Miejska w Bielsku Podl.
-„Pomyka jesień” – przedstawienie muzyczno – taneczne w wykonaniu Grupy Teatralnej „Rokitnica”
z Domu Pomocy Społecznej w Białowieży,
26 października. godz. 16.00 - koncert galowy z okazjijubileuszu
45-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Bielsku Podlaskim (budynek byłego Zespołu Szkół
nr 3 im WŁ. Reymonta),
27 października, godz. 17.00 - Biblioteka Miejska w Bielsku Podl. „Śladami mistrzów. Nowosielski na Podlasiu” – film
dokumentalny w reżyserii Piotra Łozowika
28 października , godz. 9.00 - Biblioteka Miejska w Bielsku Podl.
- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
14 listopada, godz. 10.00 – Zespół Szkół w Grodzisku - „O tajnikach
pracy dziennikarza, reportera i pisarza – opowiada
Tomasz Sakiewicz”
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Dnia 22 września 2017 roku
na Miejskim Stadionie lekkoatletycznym w Białymstoku odbyło się:
Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2017/2018.
oraz podsumowanie sportu szkolnego województwa podlaskiego
za rok szkolny 2016/2017. Inaugurację zakończyły biegi sztafet
lekkoatletycznych o Puchar Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego.
Inauguracja przeprowadzona
została z zachowaniem ceremoniału olimpijskiego: grała Miejska
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Białegostoku pod dyrekcją Franciszka
Mocarskiego, która wprowadziła na
płytę stadionu reprezentacje dziewcząt i chłopców ośmiu najlepszych
sportowo szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
województwa podlaskiego. Niesiono
flagi i tabliczki z nazwami wszystkich
powiatów i uczestniczących szkół.
W rytm granego hymnu państwowego wciągnięto flagę narodową
na maszt.
Natomiast znicz zapaliła
uczennica Zespołu Szkół Rolniczych
w Białymstoku Anna Gryc, dwu-

krotna srebrna medalistka sztafet
4x100m i 4x400m Mistrzostw Polski
Juniorów.
Inaugurację zakończyła defilada kolumny sportowej złożonej
z zawodników najlepszych sportowo
szkół województwa podlaskiego,
w tym dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku Podlaskim.
W podsumowaniu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Województwa Podlaskiego za ubiegły
rok szkolny, odbył się akt wręczenia
pucharów dyrektorom wyróżnionych
szkół, oraz listów gratulacyjnych.
Wśród sklasyfikowanych 97
podlaskich szkół podstawowych,
puchar za bardzo wysokie 4 miejsce
Szkoły Podstawowej nr 3 w klasyfikacji dziewcząt odebrała dyrektor
szkoły pani Joanna Kalinowska.
Trójką była „jedyną” sklasyfikowaną i nagrodzoną bielską szkołą,
z wszystkich kategorii szkół.
Zakończenia podsumowania
współzawodnictwa szkół dokonał
Prezes Podlaskiej Rady Olimpijskiej
pan Janusz Kochan, ogłaszając wynik dorocznego konkursu „fair play”.
Następnie została przedstawiona klasyfikacja gmin, miast

i powiatów w sporcie dzieci i młodzieży. Honorowi goście wręczyli
pamiątkowy puchar burmistrzowi
miasta Bielsk Podlaski ( w zastępstwie puchar odebrał pan Eugeniusz
Jakubowski) za 2 miejsce w klasyfikacji gmin miejskich.
W klasyfikacji powiatów z wliczeniem wszystkich typów szkół
(podstawowych, gimnazjalnych
i szkół ponadgimnazjalnych) powiat bielski zajął 9 miejsce na 17
sklasyfikowanych (przedstawicielem
bielskego starostwa był Grzegorz
Tymiński).
Poszczególne dekoracje – wręczenia pucharów przeplatane były
biegami sztafetowymi. W biegach
sztafetowych uczestniczyć mogły reprezentacje ośmiu najlepszych szkół
w wojewódzkim współzawodnictwie
sportowym w kategorii dziewcząt
i chłopców. W sztafecie szwedzkiej
(400m,300m,200,100m) szkół podstawowych 2 miejsce wywalczyły
dziewczęta „Trójki” w składzie: Blanka Karwowska, Wiktoria Rajewska,
Klaudia Roszczyc i Oliwia Chilkiewicz.
Włodzimierz Borowik
Pełny tekst i kalsyfikacja szkół na

www.wiescipodlaskie.eu

Małgorzata Karpiuk ósma na Mistrzostwach Polski
Biegaczka Sekcji Lekkiej Atletyki Klubu Sportowego Puszcza Parkiet Hajnówka Małgorzata Karpiuk,
bardzo dobrze zaprezentowała się
w Mistrzostwach Polski Młodzików
(U16), które odbyły się w dniu
24-września-2017 r. na stadionie
AWF w Białej Podlaskiej. Małgorzata
pobiegła w jednej z trzech serii na
czas, na dystansie 1000 m. Przez
pierwsze dwa okrążenia kontrolowała bieg, biegnąc w czołówce
i na ostatnich czterystu metrach
rozpoczęła finisz. Pozwoliło jej to
na zajęcie drugiego miejsca w trzeciej serii a jednocześnie ósmego
miejsca w klasyfikacji Mistrzostw
Polski. Dzięki finiszowi i doskonałej
postawie na dystansie, podopieczna trenera Romana Sacharczuka
poprawiła swój rekord życiowy
o przeszło pięć sekund, uzyskując
czas 3:05,64. Był to debiut naszej
zawodniczki uczennicy Gimnazjum
nr 3 w Hajnówce na Mistrzostwach

Polski i niewątpliwie wpływ na tak
dobre przygotowanie jej do Mistrzostw Polski wniosły podmioty
wspierające Sekcję Lekkiej Atletyki
a mianowicie władze Miasta Hajnówka oraz firma Parkiet Hajnówka

a ponadto wsparcie ze strony Szkół
a mianowicie Gimnazjum nr 3 i Zespołu Szkół z Dodatkowa Nauka
Języka Białoruskiego w Hajnówce.
Roman Sacharczuk

Lewkowo Nowe

Irek wyhodował
dynię gigant
520-kilogramową dynię wyhodował 16-letni
Ireneusz Birycki, wnuczek Jerzego i Aleksandry
Leszczyńskiej z Lewkowa Nowego w gminie
Narewka (powiat hajnowski). Wysiał nasiona
specjalnej odmiany Atlantic Giant. Otrzymał je od
kolegi, który sprowadza nasiona warzyw z dalekiej
Kanady. Dynie-olbrzymy wyrosły w ogrodzie
w Lewkowie Nowym.
W ubiegłym roku Ireneusz miał w ogrodzie
dwie duże dynie: 104- kilogramyową (to ponad
sześć pudów) i 64-kilogramową (cztery pudy).
W tym roku jedna waży 520 kg i druga - 150 kg.
Warto dodać, że Irek uczy się w Technikum
Rolniczym w Bielsku Podlaskim. Należy do Polskiego Stowarzszenia Hodowców Warzyw Olbrzymów.
W tym roku wyhodował też czerwonego pomidora
o wadze 1,20 kg. W przyszłym roku zamierza
wybudować duży ogrodniczy tunel foliowy w Lewkowie Nowym.
Tekst i fot. Jan Ciełuszecki
Wieści Podlaskie

SZCZĘŚLIWE PARY ŚWIĘTOWAŁY SWOJE ZŁOTE GODY
“Małżeństwo to diament szlifowany przez całe życie” –
to lata ciężkiej pracy, której towarzyszą nie raz łzy szczęścia,
czasem smutku. Najważniejsze w tym wszystkim jest wzajemne
wsparcie, wypływające z wielkiej miłości, zaufania i szacunku do
drugiej osoby. 50 lat pożycia małżeńskiego to dowód na to, że
prawdziwe uczucie umacnia się wraz z upływem czasu, przetrwa
każdą burzę. Stanowi wzór dla kolejnych pokoleń pragnących
zaznać prawdziwej miłości.
17 września w Hajnowskim Domu Kultury swoje Złote Gody
obchodziło kolejnych 27 par z miasta Hajnówka. Obchody są

organizowane rokrocznie przez Urząd Stanu Cywilnego w Hajnówce. Jubilatom towarzyszyły licznie najbliższe osoby – dzieci,
wnukowie, przyjaciele, którzy na co dzień są świadkami trwania
ich miłości. Uroczystości rozpoczęły się od muzycznego akcentu.
Wokalistki ze Studia Piosenki Estradowej HDK wprowadziły
zebranych w klimat przepełniony uczuciem, radością. Władysław Witkowski Naczelnik USC w Hajnówce złożył serdeczne
życzenia z okazji 50-lecia, gratulując małżeństwom długich,
przepełnionych miłością lat wspólnego życia. Dołączył się do
nich Gospodarz Miasta Jerzy Sirak. Następnie Burmistrz wręczył

im symboliczne medale przyznawane przez Prezydenta RP za
długoletnie pożycie.
Takie wydarzenia niosą ze sobą wiele refleksji nad sensem
trwałości związków z drugim człowiekiem, który jak druga połówka jabłka stanowi integralną część naszego bycia. Szczególnie
w dzisiejszych dynamicznych, także dla relacji międzyludzkich,
czasach nabiera znaczenia. Niech powyżej wymienione pary
będą przykładem, iż silna miłość potrafi pokonać bariery zmieniającego się świata. Jubilatom życzymy kolejnych wspólnie
spędzonych w szczęściu i zdrowiu lat.
Emilia Korolczuk

Jubileusz świętowały następujące małżeństwa:
Nina i Aleksy Bilewscy
Aleksandra i Kazimierz Bobkiewicz
Walentyna i Teodor Dral
Jadwiga i Andrzej Dudaronek
Irena i Karol Gdowscy
Halina i Paweł Gierasimiuk
Zenowia i Franciszek Glomba
Maria i Piotr Gwaj
Halina i Władysław Kiczko
Helena i Jan Kozak
Maria i Jerzy Lachoccy
Irena i Jan Lasota
Walentyna i Leonid Martysiewicz
Luba i Witalis Mirończuk

Nina i Andrzej Nesteruk
Wiera i Grzegorz Ochrymiuk
Maria i Mikołaj Rygorowicz
Klaudia i Sergiusz Sacharczuk
Eugenia i Stefan Siewiereniuk
Irena i Bazyli Smoktunowicz
Helena i Włodzimierz Sosnowscy
Halina i Waldemar Stachura
Maria i Aleksander Stoccy
Anastazja i Ludwik Studzińscy
Walentyna i Bazyl Szpilko
Olga i Jan Tomaszuk
Anna i Jan Woronieccy

ŚWIĘTO BIAŁEJ LASKI JUŻ ZA NAMI
z Bielska Podlaskiego. W przedsięwzięciu uczestniczyli także członkowie Prezydium Zarządu Okręgu
Podlaskiego PZN w Białymstoku –
Pani Krystyna Korolczuk i Pan Rafał
Gawkowski. Tego dnia wszyscy wyruszyliśmy kolejką wąskotorową na
Wieści Podlaskie

Topiło. Podziwiając z okien piękno
przyrody puszczy dotarliśmy do zajazdu „Ostatni grosz”. Tam przywitał
nas gospodarz. Zajęliśmy miejsca
przy stolikach. Po uroczystym
przywitaniu zaproszonych gości
oraz złożeniu życzeń z okazji święta

osób niewidomych i słabowidzących
zaczęła się biesiada, tańce i hulańce.
Stoły uginały sie od pyszności: zupy
grochowej, kiszki ziemniaczanej oraz
kiełbasek pieczonych na ognisku. Był
też czas na konkursy zręcznościowe,
rozpoznawanie przypraw wyko-

Cd. ze str. 1

rzystując zmysł smaku, zapachu
i dotyku, tańce, recytacje wierszy
i wspólne śpiewanie. W godzinach
popołudniowych zintegrowani,
z uśmiechem na twarzach udaliśmy
się kolejką do Hajnówki.
Impreza została zrealizowana

w ramach zadania „Niewidomi bliżej
siebie dofinansowanego przez Urząd
Miasta Hajnówka.
Tekst: Elżbieta Tomaszuk
Zdjęcia: Elżbieta Tomaszuk,
Dorota Królikowska-Łapińska
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DIAMENTOWE
50-lecie Pożycia Małżeńskiego
1. Nina i Jan Andrejuk
zam. Treszczotki
2. Antonina i Włodzimierz Bartoszuk zam. Łoknica
3. Wanda i Józef Bolesta
zam. Bolesty
4. Nina i Włodzimierz Czerniawscy
zam. Grabowiec
5. Nina i Stefan Demianiuk
zam. Plutycze
6. Antonina i Bazyli Dombrowscy
zam. Rajsk
7. Zenaida i Bazyli Filimoniuk
zam. Knorozy
8. Katarzyna i Mikołaj Gawryluk
zam. Treszczotki
9. Maria i Eugeniusz Iwaniuk
zam. Knorozy
10. Olga i Mikołaj Korowaj
zam. Kotły
11. Wanda Stanisława i Wiesław Jan Kosuń zam. Plutycze
12. Nina i Piotr Maciejuk
zam. Biała
13. Maria i Piotr Nikiciuk
zam. Kotły
14. Walentyna i Konstanty Paszko
zam. Knorydy
15. Walentyna i Mikołaj Pietrowscy
zam. Pasynki
16. Zofia i Edward Rzepniewscy
zam. Orzechowicze
17. Eugenia i Jerzy Sidorscy
zam. Piliki
18. Irena i Jerzy Szewczyk
zam. Piliki
19. Walentyna i Sergiusz Tomczuk
zam. Dubiażyn
20. Maria i Włodzimierz Waleszkiewicz zam. Widowo
21. Nina i Grzegorz Wasiluk
zam. Ploski
22. Anna i Bazyl Wróblewscy
zam. Deniski
23. Halina i Franciszek Zawadzcy
zam. Zawady
24. Genowefa i Henryk Żukowscy
zam. Piliki
60-lecie Pożycia Małżeńskiego
1. Feuronija i Mikołaj Białokozowicz zam. Widowo
2. Maria i Włodzimierz Daniluk
zam. Zubowo
3. Walentyna i Jan Fiedoruk
zam. Knorozy
4. Olga i Grzegorz Ostaszewicz
zam. Augustowo
5. Nina i Jan Pietruczuk
zam. Husaki
6. Eudokia i Stefan Sidoruk
zam. Saki
7. Zofia i Michał Szuj
zam. Rajsk
8. Eugenia i Grzegorz Tomaszuk
zam. Knorozy
9. Nina i Jan Zarzeccy
zam. Stryki
10. Regina i Henryk Pietrzykowscy
zam. Bańki
11. Jadwiga i Franciszek Zdrojkowscy zam. Pietrzykowo- Wyszki
70-lecie Pożycia Małżeńskiego
1. Nadzieja i Sergiusz Ignatiuk
zam. Kozły
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ZŁOTE GODY W BIELSKU PODLASKIM
Szanowni Jubilaci !
Dziś obchodzimy piękne Jubileusze. Macie
Państwo za sobą 50, 60 a nawet 70 lat wspólnego
pożycia. To doskonała okazja, aby przywołać
wspomnienia radosnych chwil, a jednocześnie
spojrzeć w przyszłość z wiarą, że jeszcze wiele
dobrego przed Wami. Dla wielu młodych ludzi,
którzy również dzisiaj Wam towarzyszą, jesteście wzorem. Otoczeni najbliższymi osobami
– dziećmi, wnukami, prawnukami, przyjaciółmi,
macie prawo być dumni z tego, co osiągnęliście,

z Waszych wspólnych sukcesów, trwałości uczuć
oraz z tego, że razem potrafiliście przebrnąć przez
trudy wspólnego życia.
W tym uroczystym dniu przyjmijcie
najlepsze i najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności. Życzę Państwu jeszcze
wielu pięknych lat spędzonych razem, pociechy
z dzieci i wnuków, wszystkiego, co daje radość
oraz wielu wzruszeń. Bądźcie nadal tak samo
dobrzy dla siebie i innych jak dotychczas.
Wójt Gminy Bielsk Podlaski
mgr Raisa Rajecka

Maria i Piotr Nikiciuk

Anna i Bazyl Wróblewscy

Eugenia i Jerzy Sidorscy

Antonina i Bazyli Dombrowscy

Nina i Piotr Maciejuk

Katarzyna i Mikołaj Gawryluk

Nina i Jan Zarzeccy

Nina i Jan Andrejuk

Jadwiga i Franciszek Zdrojkowscy

Feuronija i Mikołaj Białokozowicz

Regina i Henryk Pietrzykowscy

Olga i Grzegorz Ostaszewicz

Nadzieja i Sergiusz Ignatiuk

50 lat minęło ...
50 lat temu połączyli swoje marzenia i cele życiowe. Razem
przez te lata pokonywali życiowe trudy i dzielili się radościami.
A receptą na udane tak długie wspólne pożycie jest wg n ich „miłość, wierność a przede wszystkim zaufanie”. 1 października br.
przybyli na zaproszenie władz samorządowych gminy aby wspólnie
świętować tak zacny jubileusz. Złote Gody to niezwykłe wydarzenie

nie tylko w życiu jubilatów ale także ich rodzin i przyjaciół, którzy
licznie towarzyszyli parom małżeńskim w tym dniu. Nie wszystkie
z 24 par świętujących w tym roku 50-lecie pożycia małżeńskiego
mogły skorzystać z zaproszenia Wójt Raisy Rajeckiej. Trudy życia
i choroby uniemożliwiły osobiste przybycie i odebranie przyznanych
z tej okazji przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę okolicznościowych
medali. Te pary, które przybyły prezentujemy na zdjęciach.

Dobrą tradycją w gminie Bielsk stało się honorowanie specjalnymi dyplomami także par, które wspólnie przeżyły 60 i 70
lat. Wszystkie pary otrzymały drobne upominki. A po uroczystym
wręczeniu medali i listów gratulacyjnych przyszedł czas na życzenia najbliższych, szampana i „weselny” tort , czemu towarzyszył
koncert zespołu „Łuna”.
Wiesław Sokołowski

Wieści Podlaskie

więcej zdjęć na www.wiescipodlaskie.eu
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„Agro na obcasach” - białostocki finał
Cd. ze str. 1

Joanna Kaczyńska z Mystek
Rzymu w gminie Wysokie Mazowieckie, również III miejsce.
Specjalizuje się w hodowli bydła
holsztyńsko-fryzyjskiego (125 krów
dojnych) i produkcji mleka najwyższej jakości.Jej innowacyjne działania dotyczą rozrodu bydła, zimnego
chowu cieląt,profilaktyki zwierząt
i odzyskiwania ciepła z urządzeń
chłodzących mleko. Współpracuje
z naukowymi i dydaktycznymi
ośrodkami w kraju, dzieląc się wiedzą z rolnikami i przedsiębiorcami
branży rolno-spożywczej.
Laureatka I miejsca przeszła do
konkursu krajowego, mając szanse
na udział w konkursie Komisji Kobiet
Copa w Brukseli.
Nasze pozostałe znakomite rolniczki to:
Małgorzata Wasiuk z Porosłów
Kolonii w gminie Choroszcz,
prowadzi gospodarstwo ekologiczne,
prowadzi hodowle kóz mlecznych
rasy anglonubijskiej i alpejskiej,
uprawia warzywa w skrzyniach na
bazie wałów permakulturowych.

Wioletta Sasinowska ze Starego
Krajewa w gminie Zambrów,
specjalizuje się w hodowli bydła
HO (69 krów) osiągając średnią
wydajność roczną, ponad 7 tysięcy
litrów od sztuki. Monika Kobus
ze Spieszyna w gminie Brańsk
produkuje wysokiej jakości mleko
krowie,stosując nowoczesny systemkonserwacji pasz,wybudowała
przydomową oczyszczalnię
ścieków. Z kolei Grażyna Putkowska z Rotek w gminie Drohiczyn
to firma „Dażynka-Nadbużańskie
Smaki”, czyli przetwórstwo i sprzedaż mięsa,wędlin i serów. Justyna Maciorowska z Ciemnoszyj
w gminie Grajewo prowadzi
gospodarstwo mleczarskie w trybie
zamkniętym (100 krów dojnych,
45 opasów i 100 sztuk jałówek),
świadczy usługi rolnicze i prowadzi
zakład naprawy maszyn rolniczych.
Zdobytą za granicą wiedzę wykorzystuje w innowacyjnym systemie
opieki okołoporodowej nad cielętami
i krowami.
(Wiesław Pietuch)
foto: pirol.pl

Istok- I tam żywuć ludzi

Chrońmy toponimy

Fundacja EDM oraz uczniowie
klasy 7 szkoły podstawowej i klasy
3 gimnazjum realizują projekt pt.
“Chronimy nasze toponimy” dofinansowany przez Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego.
Działania projektu mają na
celu zgromadzenie nazw pól, które
użytkują mieszkańcy poszczególnych wsi Gminy Orla. Ludziom
zamieszkujących pewne terytorium
dawniej nie były potrzebne żadne
mapy. Każde pole, łąka, las, rzeczka,
miały swoje „imię”. Są to właśnie
toponimy, czyli nazwy własne,
których nie ujrzymy na żadnych
mapach. Funkcjonują one bowiem
w świadomości ludzkiej.
Realizację projektu rozpoczęliśmy w maju 2017 r. Pierwszym
Czeremcha

Istok powstała przed 1570 rokiem,
kiedy to Królowa Bona Sforza- mając
swoje włości na Podlasiu – rozpoczęła pomiarę włóczną. Wsie weszły
w skład dóbr królewskich: leśnictwa
bielskiego i starostwa kleszczelowskiego. To dzięki tej reformie
rolnej do dziś zachowała się typowa
zwarta zabudowa wsi tzw. ulicówka,
z drewnianymi domami, niestety
dziś już nielicznymi. Zapraszam do
obejrzenia fotorelacji z urokliwej wsi
oraz zabawy na festynie w Istoku.

Liczba wypadków śmiertelnych w rolnictwie jest obecnie
najwyższa od 3 lat – tak wynika
z danych opublikowanych przez
KRUS. Przez 12 miesięcy 2016
roku w czasie pracy rolniczej
zginęło aż 20 osób więcej niż
w roku poprzednim. Te same
dane wskazują, że ogólna liczba
wypadków w czasie pracy rolniczej zmalała, zmiana w stosunku
do 2015 roku wynosi 6,2 proc.
Niestety, według analiz KRUS
średnio 2/3 z nich kończy się

trwałym lub długotrwałym
uszczerbkiem na zdrowiu. Co
rolnik może zrobić, aby zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych przed konsekwencjami
takich sytuacji?
Dane opublikowane przez
KRUS nie pozostawiają wątpliwości. Pomimo, że liczba wypadków
przy pracy rolników nieznacznie,
bo o nieco ponad 6 proc. spadła,
nadal ich konsekwencje są poważne – w 2016 roku w przypadku
aż 13 662 zdarzeń stwierdzono

Agnieszka Tichoniuk

Festyn zrealizowano dzięki
dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego w Białymstoku.

Uczestniczka warsztatów Sandra
Bowtruczuk, kl. III Gimnazjum

Najwięcej ziół zbierają kobiety. Kontaktują się z najbliższym punktem skupu, boiorą
cennik i dowiadują się, na jakie
rośliny lecznicze jest największe
zapotrzebowanie, kiedy powinno
się je zbierać i jak suszyć m.
in. nie wolno na słońcu. Warto
pamiętać, że nie wolno wyrywać
wszystkich ziół w jednym miejscu, trzeba część zostawić, aby
mogły tu rosnąć w następnych
latach.
W punkcie skupu ziół w
N a r e w c e (przy ul. Mickiewicza)
w powiecie hajnowskim można
zarobić za kilogram kwiatu
stokrotki - 30 zł, róży - 35 zł
i kocanki - 8 zł. Opłaca się zbierać
liście m. in. miodunki, poziomki
czy bobrka. Są one w cenie od
10 do 15 złotych za kilogram,
ziele marzanki (10 zlotych za
kilogram), przywrotnika (16 zł/kg),
poziomki (15 zł/kg), przetacznika
(13 zł/kg), świetlika (19 zł/kg), połonicznika (12 zł /kg) i srebrnika
(9 zł/kg).
Zioła są skuteczne na różne dolegliwości, mają szerokie
zastosowanie w leczeniu wielu
chorób. To również przyprawy
w kuchni każdej gospodyni.
(jc)

Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna
Cd. ze str. 1

3 września 2017 we wsi Istok
w gminie Dubicze Cerkiewne odbył
się kolejny- piąty już festyn z cyklu
„I TAM ŻYWUĆ LUDZI”. Mimo deszczu
miejscowa ludność przybyła licznie
i bawiła się do ostatniej piosenki.
Nawet w deszcz odważne pary
ruszyły w tańce.
Niezmiennie zagrały znakomite zespoły z Hajnówki: PROGRES, RETRO BEATS, DAWID SZYMCZUK BAND
oraz ART. PRONAR z Narwi. Zespół
Dawid Szymczuk Band promował
świetny debiutancki album „Czerwona Kalina”. Gościnie wystąpił też
Adam Kraśko, z programem ROLNIK
SHOW. Nie mogło zabraknąć kramiku
muzealnego z literaturą białoruską,
pamiątkami i rękodziełem ludowym.
Nie wszyscy wiedzą ale wieś

etapem pracy było przygotowanie
map Topczykał, Redut, Szerń i Spiczek. Później jeździliśmy do każdej
wsi i zaznaczaliśmy na naszych
mapach opisane przez mieszkańców
docelowe obszary, fotografowaliśmy je. Kolejny etap naszej pracy
polegał na nagraniu prawidłowej
wymowy poznanych toponimów.
Zapis dźwiękowy pozwoli uchronić
te nazwy, by nie odeszły wraz z pokoleniem, dla którego były jedyną
orientacją w terenie. Ostatni etap
pracy to staranne wykończenie map
i segregacja zdobytych informacji
oraz warsztaty, podczas których
zapiszemy prawidłowo pod względem językowym nazwy toponimów.

Skup ziół
po sezonie

Dziś to linia zapomniana, na
wielu jej odcinkach ruch kolejowy
jest ograniczony do niewielkiego
ruchu towarowego. Czy może wrócić
do świetności z początków XX wieku.
To zależy od decydentów bowiem
sama linia poprzez połączenia
z innymi magistralami ma szansę
łączyć położone przy niej państwa
z Oceanem Spokojnym i Indyjskim.
Młodzieżowe Koło Filatelistyczne w Czeremsze, współorganizator wystawy, działa od 45 lat,
a jego członkowie niejednokrotnie
zdobywali czołowe miejsca na wystawach filatelistycznych. W tym
roku członkowie koła pokazali
siedem eksponatów.
Główną nagrodę Grand Prix
Wystawy zdobył wystawca z Czeremchy Artur Kulgawczuk za
eksponat pt. „Małe vademecum
niekoniecznie małego filatelisty”.
Dyplomy w randze medalu
Dużego pozłacanego otrzymali:
1. Artur Kulgawczuk za eksponat

pt. „Małe vademecum niekoniecznie
małego filatelisty”,
2. Maria Tarasiuk za eksponat pt.
„O tych co biegają i fruwają, skaczą
i pływają opisanych w wierszach
Jana Brzechwy” – klasa kart maksimum
3. Elżbieta Suproniuk za eksponat
pt. „Opowieść o stalowym szlaku”.
Pierwszy raz na wystawie pokazał swój eksponat pt. „Nad brzegiem Morza Bałtyckiego” Sebastian
Kozak. Zdobył dyplom w randze
medalu brązowego. Wszystkim
wystawcom z Czeremchy serdecznie
gratulujemy i życzymy wielu sukcesów na najbliższych wystawach.
Organizatorami wystawy
oprócz wspomnianego wyżej koła
byli: Zarząd Okręgu Warszawskiego Polskiego Związku Filatelistów,
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Przyjazny Transport, Urząd Gminy
Czeremcha, Gminny Ośrodek Kultury
w Czeremsze i Poczta Polska. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył Janusz Lipiński, a komisarzem

wystawy był Marcin Kupryciuk.
Honorowy patronat nad wystaw objęły władze wojewódzkie. Marszałek
Województwa Podlaskiego Jerzy
Leszczyński i Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski. Na wystawie
można było nabyć okolicznościowe
karty pocztowe, znaczki ostęplowane okolicznościowym datownikiem.
Zdziwienie części przybyłych
budziła nieobecność, na otwarciu wystawy, gospodarza gminy
i zarazem jej współorganizatora
Wójta Michała Wróblewskiego. Na
nasze pytanie o przyczyny absencji
otrzymaliśmy od Wójta odpowiedź,
że zaproszenie otrzymał na pół
godziny przed otwarciem, na dowód
czego okazał kopertę z datą nadania
zaproszenia w przeddzień imprezy.
(koperta w posiadaniu redakcji).
Szkoda, że takie małostkowe podejście osób z Komitetu Organizacyjnego szkodzi wysiłkowi młodych
pasjonatów filatelistyki.
Waldemar Staszyński.

Życie Casco ubezpieczenie na życie do 1 mln zł
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uszczerbek na zdrowiu lub śmierć
poszkodowanego. – Biorąc pod
uwagę skalę konsekwencji, które
ponoszą rolnicy i ich rodziny w efekcie wypadków, którym ulegają,
warto zadbać także o dobrowolną
polisę, która chroni nie tylko w czasie zawodowych aktywności, ale
także w życiu prywatnym. Właśnie
dlatego postanowiliśmy wprowadzić nową odsłonę ubezpieczenia
Życie Casco, dedykowanego między
innymi rolnikom. Jest to produkt,
który może stanowić również formę

zabezpieczenia kredytu – tłumaczy
dr Filip Przydróżny, Dyrektor Biura
Ubezpieczeń Osobowych Concordii
Ubezpieczenia.
Nowa odsłona polisy Życie
Casco, dostępna na rynku od 3
kwietnia br., daje możliwość ochrony
ubezpieczeniowej nawet przez 30
lat z gwarancją stałej składki przez
cały okres obowiązywania umowy.
Co ważne, Concordia Ubezpieczenia
wprowadziła możliwość ustalenia
sumy ubezpieczenia wynoszącej nawet 1 mln zł. Jednak co szczególnie

istotne, ochrona Ubezpieczonego
rolnika obejmuje nie tylko świadczenie po jego śmierci, ale także
w wielu innych przypadkach.
- Jak pokazują dane KRUS,
co 6 wypadek śmiertelny rolników
w minionym roku wynikał z nagłego
zachorowania, czyli np. zawału mięśnia sercowego, udaru lub wylewu
krwi do mózgu. Jednak, trzeba pamiętać, że konsekwencje poważnego
zachorowania są szersze niż śmierć.
Często te choroby uniemożliwiają
Cd. str. 8
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GMINA HAJNÓWKA
„Wokół Ping-Ponga”
Gminne
Centrum Kultury w Dubinach otrzymało dofinansowanie do projektu
„Wokół Ping-Ponga” w ramach ogólnopolskiego konkursu grantowego
„Bank Dziecięcych Uśmiechów” realizowanego przez Fundację Banku
Zachodniego WBK S.A. im. Stefana
Bryły. Przez okres czerwiec - wrzesień były realizowane spotkania
związane z grą w tenisa stołowego.
Zajęcia odbywały się w świetlicach:
Lipiny, Nowoberezowo, Mochnate,
Dubiny oraz w Szkole Podstawowej
w Orzeszkowie. Łącznie w projekcie
wzięło udział 36 uczestników, od
5 do 18 lat. Dzieci i młodzież pod
okiem instruktora, Pana Janusza
Ludwiczaka mogli poznać tajniki gry
w tenisa stołowego: jak prawidłowo
serwować, trzymać rakietkę, liczyć
punkty. Uczestnicy zapoznali się

również z zasadami gry fair play.
W sierpniu odbył się mini turniej
w Dubinach, który zgromadził
uczestników z Lipin, Dubin, Nowoberezeowa i Mochnatego. Pamiątkowe
medale wręczyła Pani wójt Lucyna
Smoktunowicz. Podobny turniej we
wrześniu został rozegrany w Szkole
Podstawowej w Orzeszkowie, gdzie
medale wręczała Pani dyrektor
Tamara Krajnik. Mamy nadzieję,
że projekt zapoczątkuje większe
zainteresowanie wśród młodzieży
tą dyscypliną sportu. Współczesny
tenis stołowy jest bardzo szybką
grą, wymagającą od zawodników
niezwykłej reakcji i koncentracji.
Rozgrywka polega przede wszystkim na szybkości i rotacji nadawanej piłce, by sprawić przeciwnikowi
jak najwięcej trudności przy jej odbiorze.
M. Majewska-Iwaniuk

O dubińskim „Klubie Taty” słów kilka ...
O niecodziennym projekcie
małej, nieformalnej grupy przyjaciół
pisaliśmy już wcześniej („Wakacje

z Klubem Taty”, czerwiec 2017). Do
ponownych odwiedzin dubińskiego
Klub Taty zachęciła nas metamor-

Spotkanie z kulturą

W Rzepiskach 13 sierpnia 2017 odbył się festyn „Spotkanie z kulturą”.
Publiczność mogła oglądać występy dzieci z SP w Dubinach, Weroniki
Ptaszyńskiej, Marleny Biegluk, Żawaranków, Zespołu Lotos, Chóru Harmoń,
trio akordeonowego AKORD i Kapeli Podlaskiej Marka Skomorowskiego.

Wieści Podlaskie

foza której za sprawą najmłodszych
uczestników projektu poddano budynek składziku na drzewo opałowe.
„Jak wiele obiektów gospodarczych
zlokalizowanych na tak zwanym
zahorodziu (przyp. red. - zwyczajowa
nazwa określająca gospodarczą
część nieruchomości) także i ten
budyneczek nie grzeszył atrakcyjnością – mówi nam Wójt Gminy
Hajnówka – Lucyna Smoktunowicz –
dlatego też z satysfakcją przyjęłam
propozycję klubowiczów”. Na czym
polegała? Żeby skutecznie odpowiedzieć na to pytanie należałoby
cofnąć się w czasie do maja kiedy
to grupa tatusiów z Dubin zdecydowała się ubiegać o objęcie dofinansowaniem do Stowarzyszenia

Instytut Zachodni. Projekt przypadł
do serca oceniającym z Poznania.
Spotkał się również z przychylnością
Pani Wójt - „Miejsca takie jak place
zabaw, siłownie zewnętrzne, czy
świetlice są bardzo ważne dla małych społeczności. Ale pod jednym
warunkiem – muszą żyć”. I właśnie
animacji lokalnej społeczności,
a w szczególności jej rodzin, służył

projekt. Wśród takich działań jak:
Caffe Tata (warsztaty kulinarne „dla
i z” najmłodszymi), Laboratorium
Kreatywności (majsterkowanie i zajęcia plastyczne), Rodzinna Grupa
Wsparcia (panel dyskusyjny dla mło-

Skąd pomysł na naukę młodzieży
mazania po ścianach, lub jak kto
woli graffiti na obszarach wiejskich?
Do przeprowadzenia warsztatów,
których zwieńczeniem było wykonanie pierwszego wiejskiego mu-

dych rodziców) znalazło się również
miejsce na warsztaty Steet – Artu.

ralu w Dubinach, zachęciła grupę
twórczość Daniela Rycharskiego
– animatora kultury i wielkiego
popularyzatora wiejskiego street
– artu. Przepiękną bajkową grafikę
stworzoną w ramach warsztatów
można podziwiać w Dubinach, tuż
za świetlicą wiejską, a z procesem
jej powstawania zapoznać się na
facebookowym fanepagu Klubu Taty
w Dubinach. Sam projekt potrwa do
końca października – w programie
m.inn. warsztaty grawerunku oraz
nauka budowy osockich szałasów
(po szczegóły odsyłamy na profil).

7

Życie Casco ubezpieczenie na życie do 1 mln zł
Cd. ze str. 6

lub utrudniają prowadzenie gospodarstwa rolnego. Dlatego też
polisa rolnika powinna chronić zarówno jego, jak i jego rodzinę, także
w takich przypadkach, umożliwiając
przeznaczenie dodatkowych funduszy na leczenie lub rehabilitację
– mówi dr Filip Przydróżny.
Od kwietnia br. ubezpieczenie
Życie Casco obejmuje także sytuację zachorowania na 26 chorób:
zaczynając od nowotworów, poprzez
zawał serca, udar mózgu, przeszczepianie narządów, ciężkie oparzenie,
po operację zastawek serca, czy

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Istnieje także możliwość
wybrania ograniczonego wariantu
ochrony tylko na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy lub
łagodny nowotwór mózgu. Co ważne, w przypadku niepowiązanych ze
sobą zachorowań w czasie trwania
ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony ma możliwość otrzymania
kilkukrotnej wypłaty przysługujących
mu świadczeń.
Z myślą o rolnikach polisa
Życie Casco może także zostać uzupełniona o takie zdarzenia jak niezdolność do pracy w gospodarstwie

w następstwie wypadku przy pracy
rolniczej. Produkt jest dedykowany
osobom w wieku od 16 do 70 lat. –
Dla naszych Klientów-optymistów
przewidzieliśmy miłą niespodziankę.
Przy zakupie ubezpieczenia Życie
Casco otrzymają 5% zniżki i to w całym okresie trwania umowy, czyli…
nawet przez 30 lat! – podsumowuje
dr Filip Przydróżny.
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