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CONCORDIA 
FIRMA
ubezpieczenie 
zgodne z Twoimi 
oczekiwaniami

24 czerwca 2018 r., 
w Amfiteatrze Miejskim w Par-
ku Królowej Heleny, Osiedlo-
wy Dom Kultury  Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Bielsku Pod-
laskim zorganizował  „Spół-
dzielczy Festyn Rodzinny”. 
W imprezę włączyły się Biel-
skie Stowarzyszenia w ramach   
III Pikniku Samorządowego. 
Organizatorami III Bielskiego 

Spółdzielczy Festyn Rodzinny i  III Bielski Piknik Organizacji Pozarządowych

Barwnie, muzycznie, widowiskowo,   
choć nie przy najlepszej pogodzie

Pikniku byli: Burmistrz Miasta 
Bielsk Podlaski oraz  Bielska 
Rada Działalności Pożytku Pu-
blicznego.

„Miłość, miłość 
w Zakopanem”

Festyn rozpoczeła pre-
zentacja poszczególnych sto-
isk. Wystąpiła  grupa anima-
cyjna  „Melodia” oraz  zespół   

Cd. str. 2

Pawły, niewielka wieś w gmi-
nie Zabłudów powstała ok. 1540 
roku, nosiła wtedy nazwę Pawło-
wicze. W okresie międzywojennym 
i po wojnie do 1952 r.  znajdowa-
ła się w gminie Narew w powiecie 
bielskim, następnie do 1954 roku  
znalazła się w nowoutworzonej 
gminie Ryboły. Przez pięć lat Pawły 
były siedzibą gromadzkiej rady na-
rodowej, a od 1960 roku znalazły 
się w gromadzie Ryboły. Związki 
z powiatem bielskim zerwała do-
piero  gierkowska reforma admi-
nistracyjna -  utworzenie gmin, na 
mocy której Pawły wraz z kilkoma 

Pawły – 75 rocznica bitwy
innymi miejscowościami zostały 
administracyjnie przyporządkowane 
do powiatu białostockiego.

W okresie zaborów - wg. Wiki-
pedii -  przed urzędem gromadzkim 
w Pawłach ustawiono 2,3 metrowy 
pomnik cara Aleksandra II. (drugi 
taki pomnik stał w Białowieży). Na 
cokole pomnika ponad godłem Rosji 
znajdował sie (po rosyjsku) napis: 
Miłościwy Imperator Samodzierżca 
Całej Rosji Aleksander-Wyzwoliciel 
panował od 1855 do 1881 roku. 
Zaś pod godłem umieszczono 
końcowe wersy ukazu carskiego 
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POD PATRONATEM „WIEŚCI”
Koryciny

Ziołowe spotkania
17 czerwca odbyły się dzie-

wiąte już Nadbużańskie Ziołowe 
Spotkania. Jak co roku impreza 
wzbudziła wielkie zainteresowa-
nie nie tylko mieszkańców  okolic.
Wśród samochodów widać było 
rejestracje z całego kraju oraz 
zagranicy.

Tradycyjnie nagrodzono 
wyróżniających się zbieraczy ziół 
z Podlasia.
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Tegoroczne Brańskie Dni Kul-
tury rozpoczął barwny korowód 
przebierańcow, którzy w towarzy-
stwie orkiestr dętych przemaszero-
wali z Zespołu Szkół na Plac Miejski. 
Po okolicznościowym przemówie-
niu Burmistrz Czesław Sokołowski 
wręczył klucze do Bram Miasta Kró-
lewskiej Parze, a następnie nagrody 
otrzymały najciekawiej przebrane 
dzieci.

„Jest w orkiestrach dętych 
jakaś siła” śpiewała przed laty 
Halina Kunicka i nie myliła się 

39  Brańskie Dni Kultury
bowiem każdy przegląd orkiestr 
dętych - a jest ich coraz więcej - 
wzbudza ogromne zainteresowa-
nie. Nie inaczej było też w Brańsku. 
Pierwszy dzień zakończyła VI Gala 
Disco Polo.

Niedziela należała do mi-
łośników muzyki. Zaczął zespół 
„Sami Swoi”, po którym obecni 
na imprezie mogli podziwiać hip 
hop w wykonaniu dzieci. Nie mo-
gło oczywiście zabraknąć koncertu 
miejscowego zespołu „Skowronki”  
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Tradycyjnie mszą polową nad 
zbiornikiem wodnym Otapy – Kier-
snówek rozpoczął się XII Festyn Ro-
dzinny Gminy Brańsk. Do festyno-
wej tradycji należy też nagradzanie 
najlepszych uczniów w minionym 
roku szkolnym. Tak też się stało 
i w tym roku.

Mimo niesprzyjającej pogody 
– co też robi się tradycją – orga-
nizatorzy: Gmina Brańsk i Gminny 
Ośrodek Upowszechniania  Kultury 

XII Festyn Rodzinny
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Otapy – Kiersnówek
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„Violinki” z ODK, w których repertu-
arze znalazł się przebój sylwestro-
wy:  „Miłość, miłość w Zakopanem”. 
Najmłodszym zagwarantowano 
„Wesołe wakacje” – blok zabaw 
i występów dla dzieci. 

Kiedy już impreza rozkręciła 
sie na dobre rozkręciła, prowadzący 
festyn, Andrzej Dłużewski zaprosił 
na scenę, Jana Kondratiuka, pre-
zesa Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Bielsku Podlaskim. Prezes zo-
stał włączony do grona „Aktyw-
nych i gospodarnych osób dla do-

bra Podlasia”. Akt nadania  tego  
zaszczytnego tytułu  wręczył  red. 
nacz. „Interwencji  Dziennikar-
skich” Ryszard Świerczewski. Były 
życzenia dla wszystkich Janów 
obchodzących imieniny. Pamięta-
no o noszącym to imię  prezesie 

SM.  Prezes dziękując za tę szcze-
gólną pamięć i wyróżnienie życzył 
wszystkim dobrej zabawy mimo nie 
najlepszej pogody, wlewając przy-
byłym dozę optymizmu. Wyjaśnił, 
że przygotowania do pikniku trwa-
ły dłuższy czas i nie sposób  było 
przewidzieć  pogody.

Blok wspólnych  występów 
i prezentacji bielskich 

stowarzyszeń
Wspólnie można więcej, tak 

się często mówi. A że tak jest moż-
na było tego doświadczyć  podczas 
festynu. Organizacje pozarządowe 

z Bielska Podlaskiego, na stoiskach 
rozstawionych wzdłuż alejki par-
kowej , prezentowały swoją dzia-
łalność. Częstowano nawet  kawą, 
herbatą,  oferowano   pomiar po-
ziomu cukru we krwi,  pomiar ci-
śnienia, i itp.  Wokalne umiejętności 

zaprezentowały „Małe Marzenia” 
oraz zespoły „Jesienny Liść” i „Wa-
siloczki”, a  Klub Koszykarski Tur 
Basket Bielsk Podlaski zorganizował 
rodzinną zabawę z nagrodami. Naj-
młodsi oblegali  stoisko „Pracow-
ni plastycznej  ODK” 
-  malowania twarzy,  
gdzie swoje umiejęt-
ności zaprezentowali 
członkowie z Klubu 
Wolontariuszy „W jedną 
stronę”.  Wśród orga-
nizacji pozarządowych  
dostrzec było moż-
na  „Stowarzyszenie 
Poetów Ziemi Bielskiej”,

- Na pikniku 
chcemy promować po-
etów z Bielska i okolic. Pomóc im 
zaprezentować swoją twórczość  
naszym  mieszkańcom – mówił 
Piotr Świetliński. 

Można było na dłużej zatrzy-
mać się przy „Stowarzyszeniu Po-
mocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Szansa”, „Warsztatach Terapii Za-
jęciowej Caritas”, „Bielskim Stowa-
rzyszeniu Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku”, „Polskim Stowarzyszeniu 
Diabetyków”, „Fundacji Ochrony 
Dziedzictwa Ziemi Bielskiej”, „Stowa-
rzyszeniu Abstynentów „Promień”, 
„Stowarzyszeniu Bractwo Prawo-
sławne św. Cyryla i Metodego”. 

Bogatą ofertę programową 
przedstawił Osiedlowy Dom Kul-
tury SM, który prowadzi pracownię 
plastyczną dla 3 grup wiekowych, 
pracownię  muzyczną – zespół wo-
kalny „Violinki”   zapewnia  pracę 

z solistami, grę na  instrumentach. 
Nowością  jest koło modelarskie 
„Kartonowy Tur” i  grupa plastyczna: 
„Wspólna pasja”.

- Udało nam się  dziesięciu 
młodych ludzi zainteresować  mo-
delarstwem kartonowym. Dziś wielu 
nas odwiedziło i próbowało swoich 
sił w wycinaniu modeli – to dobry 
znak dla naszej pasji  uważają  –
Krzysztof Gliwa  i Piotr Kozłowski. 
Zapraszają  na spotkania.

Wielkie szachy, to doskonała 
reklama „Klubu szachowego”. Po-
jedynek szachowy stoczyli prezes 
Jan Kondratiuk i Andrzej Leszczyń-

ski. W strefie imprez  były  dmu-
chane atrakcje: „Miękka góra”, 
„Tunel „Ośmiornica”, Plac zabaw 
„Lew”,  zjeżdżalnia, basen z piłecz-
kami  i byk Rode, którego dosiadali 
również dorośli. 

Andrzej Dłużewski 
zachęcał do czynnego 
udziału w imprezie po-
przez udział w konkur-
sach. Asystentki pro-
wadzącego nagradzały 
przybyłych upominkami, 
talonem na lody, watę, 
przysmaki z grilla. Przy-
gotowano także lekturę 
wkładkę do  12 nr  „Wieści 
Podlaskich” – „Pod wspól-
nym dachem”, informator 

o niemal 60. letniej działalności 
Spółdzielni Mieszkaniowej”. 

Na festynie nie mogło zabrak-
nąć zaprzyjaźnionego  „Zespołu pie-
śni i tańca „Podlaskie Kukułki”.„Róży 
jesieni” - Klubu Seniora GOK w Boć-
kach oraz występu: solistek Studia 
Piosenki  „Fart” z BDK. Na zakoń-
czenie imprezy  zaprezentował się 
zespół z Polkowic „The  Postman”. 
Szkoda tylko, że niektórzy wybrali 
męcz między Polską, a Kolumbią. 
Myślę, że po wielkiej  przegranej na 
pewno tego żałowali.       

 Tekst i foto T. Szereszewski
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Koryciny
Ziołowe spotkania

Cd. ze str. 1
Słoneczna pogoda sprzyjała 

spacerom po Ogrodzie Botanicz-
nym i korzystaniu z licznych atrakcji 
przygotowanych przez organizatora 
Spotkań - Stowarzyszenie „Lokalna 
Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”. 
Na uczestników imprezy czekała moc 
atrakcji m.in.: występy lokalnych ze-
społów: „Polne Maki”, „Jabłoniacy”, 
„Zakrze Śpiewa”; występy zespołu 
„Rozmaj” z Ukrainy, występ Grupy 
z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Do-
łubowa, występ kabaretu „No i co” 

z Platerowa czy występ zespołu „TAK-
TYKA”. Dla najmłodszych przygotowa-
no stoisko animacyjne oraz fotobudkę 
i oczywiście dmuchany plac „Dolina 
Bugu”. 

W Korycinach swoją ofertę tu-
rystyczną zaprezentowało wojewódz-
two podlaskie. Prezentowano nie tylko 
atrakcje turystyczne, smakosze mogli 
spróbować regionalnych produktów.

Stali uczestnicy Spotkań  na-
pewno zwrócili uwagę na kolejne 
inwestycje właściciela „Ziołowego 
Zakątka” Mirosława Angielczyka. 
Duże wrażenie na zwiedzających 
robił umiejscowiony wśród tysięcy 
róż  „Domek różany”, w który można 
było skosztować wody różanej i lodów 
z róży oraz zobaczyć na własne oczy 
jak powstają olejki eteryczne. Praw-
dziwa furorę robiły podpłomyki prosto 
z pieca kaflowego.                     

Wiesław Sokołowski

fot: Ziołowy Zakątek
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GMINA WYSZKI

Dnia 17 
czerwca 2018 r. odbył się Gminno - 
Szkolny Dzień Rodziny oraz Święto 
Patrona Szkoły – księdza Francisz-
ka Jakuba Falkowskiego. Hasłem 
przewodnim były słowa „ W dniu 
rodziny ciało i ducha hartujemy,  
100  rocznicę odzyskania niepod-
ległości  świętujemy”. 

Uroczystość  rozpoczęto Mszą 
Świętą w kościele parafialnym 
w Topczewie, której  przewodniczył  
ks. kan. Paweł Anusiewicz.  W cza-
sie mszy uczniowie naszej szkoły 
zaprezentowali część artystyczną 
przygotowaną pod czujnym okiem  
Katarzyny Górskiej,  Natalii Tyszuk 
oraz  Julii Mironczuk. Słowa podzię-
kowania za codzienny trud, troskę 
i opiekę sprawowaną 24 godziny 
na dobę popłynęły do  najbliższych 
wychowawców - rodziców. Po mszy  
wszyscy przeszli na plac szkolny. 
Dyrektor szkoły Andrzej Karpiesiuk 
wspólnie z Wójtem  Mariuszem Ko-
rzeniewskim powitali przybyłych 
gości. W przemówieniu Dyrektor 
szkoły podkreślił istotną rolę ro-
dziny i wyraził swoje zadowolenie 
z tak licznego przybycia na festyn. 
Wszystkim tym, którzy od wielu lat 
wspierają nas w organizacji świę-
ta szkoły wręczył statuetki. Część 
oficjalną zakończono złożeniem 
kwiatów przed popiersiem ks. F. J. 
Falkowskiego. 

Nadszedł czas na szkolny blok 

Topczewo
Gminno-szkolny Dzień Rodziny

zabaw. Rodziny mogły wykazać  się 
wiedzą, umiejętnościami, zdolno-
ściami plastycznymi, sprawnością 
i wytrwałością fizyczną, celnym 
okiem oraz wziąć udział w grach 
i zabawach przygotowanych przez 
GOPS.  W ciągu dnia odbyło się wie-
le konkursów. Dyktando przygoto-
wane przez panie Barbarę Ryszt i  
Barbarę Karpiesiuk było pierwszym 
z nich. Najlepszą znajomością za-
sad ortograficznych i   I miejsce  ex 
aequo zajęły rodziny Anny i Adria-
na  Pańkowskich oraz Magdaleny 
i Arkadiusza Karpiesiuk,  II miejsce 
również ex aequo zajęły rodziny 
Krystyny i Romana Łuczaj oraz Mał-
gorzaty i Tomasza Wyszkowskich.  
III miejsce przypadło rodzinie Mag-
daleny i Jacka Karpiesiuk. Kolejnym 
konkursem, do którego równie chęt-
nie przystąpiły rodziny był konkurs 
plastyczny, prowadzony przez  Julię 
Mironczuk i Annę Twarowską. I miej-
sce zajęła rodzina Anety i Tomasza 
Bielińskich,  II miejsce - rodzina 
Urszuli i Kazimierza Pasińskich,  III 
miejsce - rodzina Ewy Konopka. 
Wyróżnienie za nowatorskie łącze-
nie i mieszanie farb w tej kategorii 
otrzymali Aleksander Pańkowski 
i Rafał Karpiesiuk. W konkursie wie-
dzy o patronie szkoły prowadzonym 
przez  Elżbietę Wyłucką i Katarzynę 
Górską, wykazały się następujące 
rodziny: I miejsce - rodzina Kata-
rzyny i Wojciecha Odachowskich, II 

miejsce ex aequo rodziny Magda-
leny i Arkadiusza Karpiesiuk, Kry-
styny i Romana Łuczaj oraz Urszuli 
i Kazimierza Pasińskich. III miejsce 
zajęli ex aequo Magdalena i Jacek 
Karpiesiuk oraz Aleksandra i Ewa 
Konopka. W dalszej części zmagań 
odbyły się zawody sportowo-spraw-
nościowe, nad przebiegiem których 
czuwała  Alfreda Zawadzka,  Sławo-
mir Warpechowski,  Marek Wyłucki, 
Karolina Kuryś, Ewa Knopka, Barba-
ra Karpiesiuk oraz druhowie Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Topczewie.  
W konkursie strzeleckim w kategorii 
Turniej Rodzinny I miejsce zdobyła 
rodzina Magdaleny i Andrzeja An-
gielczyk, II miejsce zajęła rodzina 
Ewy Konopka, III miejsce wywal-
czyła rodzina Państwa Seliwanów. 
W konkursie strzeleckim w kategorii 
OPEN MEN najwięcej punktów zdo-
był i tym samym  I miejsce zajął 
Jacek Falkowski, II miejsce - Adam 
Boguszewski, III miejsce - Szczepan 
Kuryś. W kategorii OPEN WOMEN 
I miejsce zajęła Kornelia Angiel-
czyk, II miejsce - Karolina Kuryś, III 
miejsce - Gabriela Angielczyk. Dużą 
popularnością i zainteresowaniem 
cieszyły się konkurencje sportowe, 
na które składały się: bieg narciar-
ski, bieg płetwonurków oraz za-
wody  strażackie. Najsprawniejszą 
i najszybszą rodziną, która zajęła 
I miejsce została rodzina Małgo-
rzaty i Tomasza Wyszkowskich, II 

miejsce zdobyła rodzina Katarzyny 
i Piotra Karpiesiuk, III miejsce wy-
walczyła rodzina Małgorzaty i Ar-
kadiusza Poniatowskich. W między-
czasie odbyły sie luźne rozgrywki 
w piłce nożnej.  GOPS przygotował 
gry i zabawy dotyczące zagadnień 
profilaktycznych. Obecnością na 
festynie zaszczyciła nas również 
firma JMDI, dostarczająca telewi-
zję, internet i telefonię stacjonar-
ną w technologii światłowodowej. 
Firmę reprezentowała  Magdalena 
Angielczyk. W swojej ofercie przy-
gotowali konkursy tematyczne pro-
mujące usługi firmy. Dzięki hojności 
sponsorów doceniony został wysiłek 
i chęć udziału we wspólnej zabawie 
wszystkich rodzin biorących udział 
w konkursach. Rodzinom tym na-
grody wręczyli Dyrektor  Andrzej 
Karpiesiuk wraz z Wójtem Gminy  
Mariuszem Korzeniewskim.  Naj-
młodszym uczestnikom imprezy 
atrakcyjnie malowały twarze panie: 
Weronika Falkowska, Magdalena 
Danilczuk oraz Marta Sidoruk. Dzieci 
na chwilę mogły wcielić się w ulu-
bione postaci bajkowe lub zama-
skować się pod wizerunkiem zwie-
rząt. Kolejną atrakcją dla małych 
i nieco starszych były harce i swa-
wole w pianie. Nie zabrakło przy 
tym śmiechu i radości. Turlaniu się 
w pianie nie było końca. Oprócz tego 
widoczne były ustawione długie ko-
lejki na trampolinę i do dmuchanego 

zamku – zjeżdżalni sponsorowanych 
przez Urząd Gminy Wyszki i GOPS. 
Ogromnym zainteresowaniem cie-
szył się „przybyły” balon. Topczewo 
i okolice można było obserwować 
z wysokości ok. 25m, a wszystko 
to dzięki staraniom dyrektora szko-
ły, wójta i skarbnika gminy. W cią-
gu dnia uczestnicy imprezy mogli 
posilić się grillowaną kiełbaską 
przygotowaną przez panie: Hannę 
Porzezińską, Patrycję Wróblewską 
i Edytę Krasowską oraz skorzystać 
ze słodkiego poczęstunku, który 
przygotowali rodzice uczniów kl. V 
i VI. Dzień upłynął w miłej i przy-
jemnej atmosferze. Dopisała pogo-
da, wielość atrakcji, humor i dobra 
zabawa. Za wkład włożony w przy-
gotowanie i zorganizowanie festy-
nu Dyrektor Szkoły podziękował 
nauczycielom, pracownikom szko-
ły, rodzicom, dzieciom, GOPS-owi, 
sponsorom oraz przedstawicielom 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Dalszą 
częścią festynu był wieczorny blok 
rozrywkowy. Dyskotekę pod chmur-
ką prowadziły zespoły: Aga N, Forti, 
Zorka, Zespół Niunio, DJ Irecki. 

Piękna pogoda, wspólna zaba-
wa uczyniły ten dzień miłym i nie-
powtarzalnym, a uwieczniła to na 
zdjęciach Pani Emilia Sawczuk.

            Do zobaczenia za rok!
Małgorzata Wyszkowska

(pełny tekst i więcej zdjęć na www.
wiescipodlaskie.eu)

Wspomnienie i uczczenie pa-
mięci Wielkiego Polaka i Papieża roz-
poczęło się Mszą Świętą w kościele 
parafialnym w Wyszkach odprawioną 
przez ks. proboszcza Andrzeja Ulaczy-
ka. Uczestniczyli w niej przedstawicie-
le władz województwa i gminy oraz 
Poczty Sztandarowe ze Szkoły Podsta-
wowej w Topczewie i Strabli, a także 
Poczet Sztandarowy OSP Wyszki.

Po Mszy Świętej wszyscy ze-
brani wysłuchali występu artystycz-
nego uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Wyszkach nad przygotowaniem, 
którego czuwała pani Marta Warpe-
chowska, w-ce dyrektor szkoły. Po czę-
ści artystycznej wszyscy zgromadzeni 
udali się pod pomnik Patrona szkoły 
w Wyszkach, gdzie zostały złożone 
kwiaty i zapalone znicze.

Po zakończeniu części oficjalnej, 
na boisku szkolnym, odbyły się biegi 
papieskie. Wystartowało 176 uczest-

ników; uczniowie ze szkół w Top-
czewie, Strabli i Wyszkach oraz inni 
chętni. Zawody przeprowadzono w 14 

kategoriach wiekowych. Najmłod-
si mieli do przebiegnięcia ok. 60 m, 
zaś bardziej doświadczeni zawodnicy 
musieli pokonać dystans ok. 1000 m. 
Wspaniała pogoda oraz znakomita 
atmosfera zawodów zachęcała do 
biegania. Uczestnicy zmagań, którzy 
uplasowali się na pierwszych trzech 
miejscach zostali nagrodzeni statuet-
kami, pozostali zaś otrzymali pamiąt-
kowe medale. Na zakończenie, każdy 
z zawodników mógł wziąć udział w lo-
sowaniu dodatkowych nagród, które 
były wręczane przez zaproszonych 
gości i dyrekcję szkoły w Wyszkach.

Dzieci mogły również skorzystać 
z dmuchanych zjeżdżalni, trampolin 
i ... salonu makijażu. 

W trakcie obchodów X Gminne-
go Dnia Papieskiego realizowany był 

również program profilaktyczny, które-
go celem było uświadomienie uczniom 
oraz ich rodzicom zagrożeń jakie wy-
nikają ze stosowania różnego rodzaju 
używek. Uczestnicy Dnia Papieskiego 
otrzymali ulotki, które informowały 
o przeciwdziałaniu uzależnieniom. 

W tak uroczystym dniu nie mo-
gliśmy również zapomnieć o obcho-
dach 100 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. W związku 
z tym chętni mogli odwiedzić istniejące  
w Szkole – Salę Papieską  oraz Salę 
Pamięci Narodowej, po których opro-
wadzały panie Bożena Pierzchało i  
Anna Twarowska.  

Dziękujemy wszystkim przyby-
łym i składamy serdeczne podzięko-
wania wszystkim, którzy przyczynili 

X GMINNY DZIEŃ PAPIESKI

Cd. str. 4
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1861 roku, w  którym Aleksander 
II znosił pańszczyznę. Po odzyska-
niu niepodległości pomnik został 
zniszczony, a pozostałym po nim 
śladem są dwa betonowe stopnie 
będące pierwotnie podstawa kon-
strukcji pomnika.

Pod koniec 1942 roku rozpo-
częło się formowanie siedmiu ka-
drowych oddziałów partyzanckich, 
które miały walczyć na kresach 
wschodnich. IV batalion został zor-
ganizowany przez ppor. Stanisława 
Pieciuka ps. Radecki, który został 
jego dowódcą. Oddział składał się 
głównie z harcerzy z Szarych Sze-
regów z Politechniki Warszawskiej 

i Wyższej Szkoły Budowy Maszyn 
Wawelberga i Rotwanda. Po bitwie 
w lasach wyszkowskich oddział 
przedzierał się na miejsce nowej 
koncentracji w Puszczy Knyszyń-
skiej.  11 czerwca oddział przepra-

Pawły – 75 rocznica bitwy
Cd. ze str. 1 wił się przez Narew w okolicach wsi 

Kaniuki i we wsi Pawły dokonywał 
rekwizycji żywności. Gdy oddział 
natknął się na Niemców, wywiąza-

ła sie strzelanina, w której zginął 
amtkommisar z Zabłudowa i ko-
mendant posterunku żandarmerii 

z Ryboł. Niemcy ściągneli posiłki. 
Do bitwy doszło pomiędzy wsiami 
Pawły i Ciełuszki w uroczysku So-
łowiany. 11 czerwca (źródła podają 

także datę 13 czerwca) partyzanci  
- w liczbie około 30 osób - stoczyli 
bitwę z wielokrotnie przeważający-

mi siłami niemieckimi. W walkach 
poległo 4 oficerów, 11 podchorą-
żych, 2 podoficerów i 8 szegowców 
na czele z dowódcą por. Stanisła-
wem Pieciulem ps. Radecki. .Z bitwy 
uratowało się tylko sześciu party-
zantów, lecz ostatecznie życie oca-
liło tylko trzech. Straty Niemców  
wyniosły 40 (niektóre źródła podają 
70)  żołnierzy. Po bitwie rannych 

dobijano; pochowano ich we wspól-
nej mogile. Po wojnie zostali ekshu-
mowani i przeniesieni na Cmentarz 
Wojenny w Bielsku Podlaskim.

Na miejscu bitwy z inicjatywy 
mieszkańców zbudowano w latach 
sześćdziesiątych skromny monu-
ment, pod którym odbywały się 
okolicznościowe uroczystości, or-
ganizowane najpierw przez władze 

powiatu bielskiego a później gmi-
ny Zabłudów. W 55 rocznicę bitwy 
obok pomnika postawiono krzyż, 
zgodnie z ówczesną modą “krzy-
żowania” wszystkiego co powstało 
w PRL.

Tegoroczne uroczystości w 75 
rocznice bitwy zorganizowane przez 
Burmistrza Zabłudowa i Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej 

rozpoczęły sie mszą polową. Po 
mszy odbył sie apel poległych, od-
dano salwę honorową. 

W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz rządowych 
i samorządowych, wojsko oraz 
mieszkańcy gminy.

Wiesław S. Sokołowski
Fot. MOAK Zabłudów

39  Brańskie Dni Kultury

Cd. ze str. 1
a przeboje Budki Suflera zaprezen-
towała Budka Band. Dużo humoru 
dostarczyły występ kabaretów „Re-
wers” i „K-2”. Imprezę zakończyła 
dyskoteka przy rytmach starych 
przebojów. 

(seb)
fot: MOAK Brańsk

XII Festyn Rodzinny

Cd. ze str. 1
w Kalnicy przygotowali bogaty pro-
gram więc publiki nie brakowało, 
tym bardziej, że dla miłosników piłki 
nożnej przygotowano „strefę kibi-

foto: gouk kalnica

ca”. Najmłodsi mieli wesołe mia-
steczko, gry i zabawy z animatora-
mi oraz malowanie twarzy. Ci starsi 
mogli podziwiając kabaret IV Fala, 
występy zespołu ludowego “Mian-

ka”, Forti, Anny Kudrewicz i Agi En. 
a wszyscy posmakować przysma-
ków regionalnej kuchni oraz upiec 
kiełbaskę przy ognisku.         (sok)

Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

X GMINNY DZIEŃ PAPIESKI
Cd. ze str. 3

się do jego organizacji i przeprowa-
dzenia, w szczególności nauczycie-
lom Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Wyszkach, którzy czuwali 
nad całością oprawy Dnia Papieskie-
go. Podziękowania kierujemy również 
do rodziców, którzy zachęcali i mo-

tywowali swoje pociechy do udziału 
w zmaganiach sportowych. Wyrazy 
wdzięczności należą się również tym, 
którzy udzielili wsparcia finansowego 
oraz technicznego  organizatorom tej 
cyklicznej uroczystości .

Jacek Falkowski
(więcej www.wiescipodlaskie.eu)

1 lipca na terenie bazy turystycz-
no-rekreacyjnej w Wólce Nadbużnej 
odbył się „festyn rodzinny z gminą 
Siemiatycze”.

W programie imprezy znalazły 
się: występy taneczne uczniów Szkoły 
Podstawowej w Tołwinie, wręczenie na-
gród i upominków uczestnikom konkur-
su recytatorskiego „Dla Niepodległej”. 

Wólka Nabużna
Festyn rodzinny

Rozegrany został turniej sołectw 
o „Puchar Wójta”. W typowo rolniczych 
konkurencjach najlepsza okazała  się 
reprezentancja sołectwa Baciki Bliższe.

Rekreacyjne spotkanie zakończy-
ła część muzyczna w wykonaniu ze-
społów „Unikat” i „Cassel”. Nie zabrakło 
oczywiście atrakcji dla dzieci.

 (cec)
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Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703)  zwanej dalej „ustawą” oraz art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),

o r z e k a m:
z urzędu ustalić, że nieruchomości położone w obrębie 0001 Hołowiesk, miasto Bielsk Podlaski oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami geodezyjnymi działek: 

U Z A S A D N I E N I E
Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim zawiadomieniem Nr GK.6820.45.2018 z dnia  15.05.2018 r. wszczął z urzędu postępowanie 

w sprawie ustalenia, że nieruchomości (drogi) położone na terenie obrębu 0001 Hołowiesk, miasto Bielsk Podlaski stanowią mienie gromadzkie, w myśl  
art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703). 

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie. Przewidziana w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r.  
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych decyzja ma charakter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony w dniu wejścia 
w życie tej ustawy tj. 5 lipca 1963 r., przez co dla rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej ustalenia, że dana nieruchomość stanowi mienie gromadzkie nie mają znacze-
nia  jej losy po wskazanej wyżej dacie. Istotny natomiast dla ustalenia, czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 r. mieniem gromadzkim, był jej stan praw-
ny w okresie poprzedzającym tę datę (a w szczególności to, czy nieruchomość taka należała do dawnych, czyli istniejących w okresie od 1933 r. do 1954 r. gromad 
jako jednostek samorządu terytorialnego, mających osobowość prawną i będących podmiotami praw i obowiązków) oraz to, czy przed dniem wejścia w życie ustawy  
o zagospodarowaniu wspólnot była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi.

W toku postępowania wyjaśniającego dokonano analizy dokumentów znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
W rejestrze pomiarowo – klasyfikacyjnym szczegółowym z 1963 r. kol. Hołowiesk, w części rejestru obejmującej grunty stanowiące dro-

gi publiczne, pod nr kol. rejestru 168 wykazano działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 11, 112, 173, 184, 192, 210, 221, 223/1, 224, 226, 228, 230.  
Jako osobę władającą gruntem wykazano P.P.R.N w Bielsku-Podl. Wydz. Komun. Drogow.

W zasobie znajduje się pierworys scaleniowy m. Bielsk Podlaski – Hołowiesk. Projekt scalenia uwidoczniony na pierworysie scaleniowym zatwierdzono decyzją Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku Nr W.B.G.R. R/12-2/69 z dnia 6.X.1969 r.

W założonym w roku 1970 rejestrze gruntów m. Bielsk Podlaski, obrębu Hołowiesk po scaleniu w jednostce rejestrowej 2, wykazano działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 
7. Jako osobę władającą gruntem wykazano P. Z. D. L. w Bielsku Podlaskim. 

W założonym w roku 1970 rejestrze gruntów m. Bielsk Podlaski, obrębu Hołowiesk po scaleniu w jednostce rejestrowej 3, wykazano działki oznaczone numera-
mi geodezyjnymi: 10, 13, 31, 48, 89, 95, 114, 139, 150, 164, 175.Jako osobę władającą gruntem wykazano Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku Podla-
skim. Następnie wykreślono zapis Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim, a wpisano Skarb Państwa – właściciel, Urząd Miejski w Bielsku Podlaskim  
– osoba władająca gruntem.

Na podstawie Zarządzenia Nr 7/76 Naczelnika Miasta w Bielsku Podlaskim z dnia 24 kwietnia 1976 r. w sprawie ustalenia terenu budowlanego i jego podziału na działki 
budowlane w Bielsku Podlaskim w obrębie ul. Kleszczelowskiej, ustalono teren budowlany, w skład którego wchodzą nieruchomości położone w rejonie ul. Kleszczelowskiej, w tym 
nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 175/1 oraz jego podział na normatywne działki budowlane jak wykazano w projekcie podziału i rejestrze pomiarowym. Z operatu 
technicznego projektu podziału części obrębów: ,,m. Bielsk Podlaski” ,,Hołowiesk”, sporządzonego w 1976 r. w części I wykazu zmian gruntowych przed wywłaszczeniem, pod 
numerem 22 wpisano działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 175 – Urząd Miejski w Bielsku Podlaskim, a po wywłaszczeniu wpisano działki oznaczone numerami geodezyjnymi 
175/1 i 175/2. Z pisma Urzędu Miejskiego w Bielsku Podlaskim Zarządu Gospodarki Terenami Nr ZGT-X-2110/33/75/76  z dnia 10.11.1976 r. wynika, że z mocy prawa na podstawie  
ustawy z dnia 6 lipca 1972 r. o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach, tereny wchodzące w skład podziału w rejonie  
ul. Kleszczelowskiej stanowią własność Skarbu Państwa oprócz działek nadanych na własność.

Decyzją Urzędu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr GG.7410-1-83/93 z dnia 13.07.1993 r. wprowadzono z urzędu zmianę w operacie ewidencji gruntów miasta Bielsk Podlaski 
obrębu Hołowiesk odnośnie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 175/2, polegającą na zmianie dotychczasowej powierzchni działki 693 m2 na nową wynoszącą 734 m2.

Po modernizacji i odnowieniu ewidencji gruntów i budynków miasta Bielsk Podlaski w 1997 r. w jednostce rejestrowej nr: 00182, wykazano dział-
ki oznaczone numerami geodezyjnymi: 7/1, 10, 13, 31, 48, 89, 95, 114, 139, 150, 164, 175/2. Jako właściciela wykazano Skarb Państwa, a władającego  
– Urząd Miejski Bielsk Podlaski.

Aktualnie w ewidencji gruntów i budynków obrębu 1 Hołowiesk, miasta Bielsk Podlaski wykazane są działki oznaczone numerami geodezyjnymi:  7/1, 10, 13, 31, 48, 89, 
95, 114, 139, 150, 164, 175/2. Jako właściciela wykazano Skarb Państwa, Urząd Miejski Bielsk Podlaski – użytkowanie.

Nie stwierdzono, aby dla nieruchomości wymienionych w sentencji niniejszej decyzji prowadzone były księgi wieczyste lub zbiory dokumentów.
Nieruchomości stanowiące drogi zawsze miały charakter publiczny, ogólnodostępny i służyły nie tylko lokalnej społeczności, ale były do użytku wszystkich. Należy zatem uznać,  

że w dniu 5 lipca 1963 r. nieruchomości te stanowiły mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Stosownie do art. 3 powołanej wyżej ustawy  
nie zostały one zaliczone do wspólnot gruntowych.

Pismem Nr GK.6820.45.2018 z dnia 01.06.2018 r. zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono strony 
o skompletowaniu i przygotowaniu akt w przedmiotowej sprawie oraz możliwości wypowiedzenia się w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Strony po otrzymaniu 
w/w zawiadomienia w wymienionym terminie uwag nie wniosły. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że zostały spełnione przesłanki do uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie 0001 Hołowiesk, miasto 
Bielsk Podlaski, orzekam jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie
Decyzja niniejsza zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim, Starostwa Powiatowego 

w Bielsku Podlaskim oraz umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej gminy miejskiej i powiatu oraz w prasie lokalnej. 
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, za pośrednictwem Starosty Bielskiego  

w Bielsku Podlaskim, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (ogłoszenia).
Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 157 z późn. zm.) w trakcie termi-

nu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręcze-
nia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  
i prawomocna. 

Dokonanie czynności urzędowej w przedmiotowej sprawie nie podlega opłacie skarbowej zgodnie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r.,   
poz. 1044.).

STAROSTA BIELSKI 
w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, 2018-06-21

D E C Y Z J A
GK.6820.45.2018

Z up. STAROSTY
mgr inż. Mirosław Maksymiuk

GEODETA POWIATOWY

7/1    o pow. 2,0465 ha,  10      o pow. 0,2130 ha,
13     o pow. 0,5096 ha,  31      o pow. 0,1318 ha,
48     o pow. 0,1014 ha,  89      o pow. 0,0981 ha,
95     o pow. 0,0395 ha,  114    o pow. 0,1457 ha,

139   o pow. 0,1774 ha,  150    o pow. 0,1092 ha,
164   o pow. 0,1288 ha,  175/2 o pow. 0,0734 ha,
stanowią mienie gromadzkie. 

Zespół Szkół z Dodatkową Na-
uką Języka Białoruskiego to szkoła 
dla każdego, kto lubi wiedzieć wię-
cej – placówka inwestuje w ucznia, 
wychodząc daleko poza program 
nauczania (w końcu obecność 
w gronie 10-ciu najlepszych liceów 

w Podlaskiem zobowiązuje). Bia-
łorus zakończył właśnie realizację 
dwuletniego projektu „Zespół Szkół 
z Dodatkową Nauką Języka Biało-
ruskiego w Hajnówce – Akademią 
rozwoju kompetencji kluczowych”, 
finansowanego przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Uroczyste podsu-

mowanie odbyło się 15 czerwca br. 
W ramach projektu zrealizo-

wano wiele inicjatyw – m.in. pra-
cownie przedmiotowe biologii, fizyki, 
chemii i matematyki zostały wypo-
sażone  w nowoczesny sprzęt. Jego 
koszt to 120 tys. zł. Dzięki temu dziś 

podczas lekcji biologii uczniowie 
mogą poznawać świat w wersji mi-
kro (każde stanowisko wyposażone 
jest w mikroskop), a w trakcie zajęć 
chemii i fizyki zgłębiać tajemnice 
nauki już nie tylko teoretycznie, ale 
przede wszystkim dzięki możliwości 
wykonywania doświadczeń (w koń-
cu nic tak nie cieszy jak strzelające 

Białorus w Hajnówce zakończył realizację projektu edukacyjnego
próbówki :)). Ale najważniejszym 
celem projektu było przekazanie 
wiedzy - uczniowie uczestniczyli 
w zajęciach rozwijających zainte-
resowania z biologii, chemii, fizyki, 
matematyki oraz języków angiel-
skiego i niemieckiego, korzystali 
z doradztwa zawodowego, zajęć 
z przedsiębiorczości oraz rozwija-
jących kreatywność. Poznali techniki 
szybkiego uczenia się – umiejętność 
ta przyda im się przede wszystkim 
podczas studiów.  Ale że nie suchą 
teorię uczeń żyje, w ramach pro-
jektu uczniowie odwiedzili placów-
ki edukacyjne m.in. w Warszawie, 
Białymstoku czy Korycinie. Uczest-
niczyli także w zajęciach prowa-
dzonych przez wykładowców Poli-
techniki Warszawskiej, Politechniki 
Białostockiej, Uniwersytetu Biało-
stockiego oraz edukatorów Podla-
skiego Ogrodu Ziołowego.

Choć realizacja projektu do-
biegła końca, jego efekty będą jesz-

cze długo procentować – i nie cho-
dzi tu tylko o  nowoczesny sprzęt, 

służący kolejnym klasom. Nauczy-
ciele wraz z dyrekcją zrobili wiele, 
by przekazać  uczniom jak najwięk-
szą ilość wiedzy, otworzyć ich na 
świat i pokazać, że nauka to nie 
tylko obowiązek.  Projekt zakończył 
się sukcesem, a jego popularność 

wśród uczniów sprawiła, że już 
planowana jest jego kontynuacja.

Więcej o tym co słychać 
w Białorusie, tutaj:

http://bialorushajnowka.pl
Katarzyna Miszczuk

W tekście wykorzystano materiały 
pochodzące ze ZS z DNJB

2.07 - 31.08 - Siemiatycze - Wakacyjna Liga Tenisa Stołowego
2.07 - Jubileusz zespołu ludowego „Koplanianki”
7.07 - Mistrzostwo Siemiatycz w siatkówce plażowej mężczyzn
8.07 – Koncert Galowy V Międzynarodowego Festiwalu im B. 

Okudżawy – Amfiteatr w Hajnówce g. 18.00
15.07 - Hajnówka - Jarmark Żubra – Amfiteatr g.13.00
15.07 - Dni Siemiatycz
19.07 - Siemiatycze - Wakacyjna Liga Piłki Nożnej
22.07 - Siemiatycki Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych
22.07 - Potańcówka g.19.00 plac przy Hajnowskim Domu Kultury
28.07 - Dzień Nurca

Co ...? Gdzie ...? Kiedy ...?

Nie pamiętam ile już było 
przymiarek i planów, najpierw re-
montu, a później przebudowy Biel-
skiego Domu Kultury. Jego stan jest 
tragiczny. Wiele ścian pokrytych jest 
pleśnią i grzybem a nabyty przed kil-
ku laty budynek byłego kina „Znicz” 
to praktycznie ruina. W końcu - po 
latach starań - projekt nabiera re-
alnych kształtów.  Bielski projekt re-
witalizacj zyskał najwyższą ocenę 

Bielsk Podlaski

Będzie nowy BDK
komisji oceniającej lokalne progra-
my rewitalizacji. Dzięki temu Bielsk 
Podlaski otrzyma 6 700 tys. zł na 
budowę „nowego” domu kultury. 
Swoją cegiełkę dołoży bielska gmina 
(500 tys.) oraz starostwo powiatowe 
(milion zł). Całkowity koszt inwesty-
cji to 19 mln zł.  Do zakończenia 
remontu jego pracownicy przeniosą 
się do budynku byłej Szkoły Podsta-
wowej nr 5.                              (sok)  
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GMINA NAREWKA

23 czerw-
ca br. w przygranicznym Starym 
Masiewie (gmina Narewka) odbył 
się letni festyn białoruski. Imprezę 
otworzył, powitał zebranych i życzył 
miłego spędzenia sobotniego popo-
łudnia Mikołaj Pawilcz, wójt gminy 
Narewka. 

 Na przenośnej scenie przed 
miejscową świetlicą wystąpiły ze-
społy artystyczne “Wiosna” z Białe-
gostoku, “Rosy” z Ryboł (gmina Za-
błudów), “Narewczanki” z Narewki, 
“Miławica” ze Świsłoczy (Białoruś) 
i “Avanti” z Wasilkowa koło Białego-
stoku. Zapowiadała I przedstawiała 
je publiczności Katarzyna Bielawska, 
instruktorka z Gminnego Ośrodka 
Kultury, Posłuchać było można pięk-
nych piosek białoruskich, rosyjskich, 
polskich i ukraińskich. W tym dniu 
pogoda nie dopisała - było deszczo-
wo i chłodno, ale humory wszystkim 
dopisywały.

Owacyjnie przyjęto występ 
żeńskiego zespołu „Miławica” 
w strojach ludowych ze Świsłoczy 
(na zdjęciu). Bardzo dobrze śpiewał 
on piosenki w języku białoruskim 
i rosyjskim. Zaproszono go na im-
prezę plenerową Noc Kupały (7 lipca 
br.) do Narewki. 

Na zakończenie festynu grał 
i śpiewał w rytmie disco wasilkow-

Na ten doroczny lipcowy festyn 
do wsi Bondary w gminie Michałowo 
chętnie jeżdżą mieszkańcy sąsied-
nich gmin, m. in. z gminy Narewka 
(Bondary są na granicy tych gmin 
i tuż za rzeką Narew), a także z Bia-
łegostoku i Hajnówki.

Tegoroczny festyn odbędzie się 
14 lipca. Rozpocznie go o godzinie 
16 spektakl teatralny w wykonaniu 
podopiecznych Domu Pomocy Spo-
łecznej “Spokojna przystań” w Gar-
barach. 

O 17-ej festynowy koncert. Na 
scenie wystąpią “Czerwone szpilki” 
z Michałowa, “Omorfos” z Siemiatycz, 
“Vegas” z Białegostoku, “Czyżowia-
nie” z Czyż, “Rozśpiewany Gródek” 
i “Jesienny Liść” z Gródka i “Kupalin-
ka” z Mińska (Białoruś). Zaplanowano 
też imprezy towarzyszące.

Od godziny 20 do tańca grać 
będzie zespół “Vegas”.               (JC)

W sobotę, 7 lipca br. odbędzie 
się impreza plenerowa Noc Kupały 
w Narewce (powiat hajnowski). Roz-
pocznie się ona korowodem zespo-
łów folklorystycznych od Gminnego 
Ośrodka Kultury do amfiteatru nad 
rzeką. Na scenie wystąpią zespoły 
artystyczne estradowe i folklory-
styczne „Narewczanki” z Narew-
ki, „As” i „Mikron” z Białegostoku, 
„Cegiełki” z Lewkowa Starego, „Art. 
Pronar” z Narwi i „Miławica” ze Świ-
słoczy (Białoruś). Gwiazdą wieczo-
ru będzie Teatr Muzyczny „Rada” 
z Białorusi. W programie Nocy bę-
dzie także konkurs na najpiękniej-
szy wianek, puszczanie wianków na 
rzece Narewka, Teatr Ognia i fa-
jerwerki. Po północy do tańca grać 
i śpiewać będzie zespół „Twister”.

Początek imprezy świętojań-
skiej w Narewce o godz. 20. 

(JC)

Zaproszenie  
do Bondar

Noc Kupały  
w Narewce

Festyn w Starym Masiewie

„Miławica”  ze  Świsłoczy

„Rosy”  z Ryboł

ski młodzieżowy zespół estradowy 
“Avanti”. Piosenki były rytmiczne 
i trafiające szczególnie do gustu 

młodzieży. Pierwsza była “Twoje 
szalone oczy zielone”.

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Festyn w Guszczewinie to był 
drugi festyn wyjątkowej jubileuszo-
wej –dziesiątej - edycji białoruskich 
festynów z cyklu „I TAM ŻYWUĆ 
LUDZI”, których organizatorem jest 
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoru-

skiej w Hajnówce. Od 10 lat wędru-
jemy po Podlasiu po małych miej-
scowościach wschodniej Białostoc-
czyzny, by propagować unikatową 
kulturę. To był już 62 festyn licząc 
od 2009 roku, kiedy rozpoczęła się 
nasza przygoda. Festyn odbył się 
10 czerwca 2018 na rozstaju dróg... 
Jak przyznają uczestnicy – miesz-
kańcy oraz turyści był to festyn 
wyjątkowy.  

Festyn ze sceny otworzyli Wójt 
Gminy Narewka Mikołaj Pawilcz, 
oraz dyrektor Muzeum Białoruskie-
go w Hajnówce Tomasz Tichoniuk. 
Na początku zaśpiewali gospoda-
rze gminy, czyli NAREWCZANKI oraz 
CEGIEŁKI z Lewkowa. Zaś po nich 
wystąpiły zespoły grające żywą 
muzykę, dobrze znane publiczno-
ści: RETRO BEATS z Hajnówki, DA-
WID SZYMCZUK BAND z Hajnówki, 

Guszczewina - I tam żywuć ludzi
NIEMORALNA PROPOZYCJA z Białe-
gostoku, oraz ART.PRONAR z Narwi. 
Niespodzianką był występ niezwy-
kłego zespołu z Białorusi, którego 
nazwa nie jest przypadkowa- ZA-
BOBONY SHOW. Zespół oprócz 

śpiewów i tańców na scenie potrafił 
zachęcić publiczność do wspólnego 
korowodu z głową konia na czele, 
a nawet wyswatać osoby z publicz-
ności i odprawić na scenie obrzęd 
wesela. 

Na festynie nie mogło zabrak-
nąć kramiku muzealnego z litera-
turą białoruską, pamiątkami i ręko-
dziełem ludowym. Swoje rękodzieło 

prezentowała też lokalna twórczyni 
Tamara Zubrycka.

Guszczewina to niezwykła mała 
wieś położona na skraju Puszczy Bia-
łowieskiej, w gminie Narewka. Histo-
ryczna nazwa wsi, pochodzi z języka 
białoruskiego- Huszczewina- oznacza 
gąszcz. Współczesna nazwa miejsco-
wości, Guszczewina, jest spolonizo-
waną odmianą jej historycznego na-
zewnictwa, co było częstą praktyką od 
dwudziestolecia międzywojennego. 
Została założona w XVII wieku. Z tej 
wsi pochodzą dwie znane osoby bp 
Szymon (Romańczuk)- prawosławny 
arcybiskup diecezji łódzko-poznań-
skiej oraz Danuta Siedzikówna - sa-
nitariuszka AK ps. Inka. 

Muzeum zaprasza na następne 

festyny z cyklu „I tam żywuć ludzi”, 
kolejny festyn odbędzie się w Sucho-
wolcach (gm. Kleszczele) 5 sierpnia 
2018 r. 

Agnieszka Tichoniuk
Festyn zrealizowano dzięki do-

tacji Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Podlaskiego 
w Białymstoku.

Wystawa „Napięcie po-
wierzchniowe - pejzaże z wodą 
w tle” Mirki i Jacka Patrzykontów 
składa sie z 40 fotografii o forma-
cie 50 x 65 cm. Elementem łaczą-
cym fotografie jest motyw wody. 
Zdjęcia prezentowane na wystawie 
pochodzą z ostatnich 10 lat, zro-
bione zostały podczas licznych wy-
jazdów do egzotycznych miejsc na 
różnych kontynentach. Są też z Pol-
ski, w tym dużo z Podlasia.

Pasja fotograficzna nie jest 
jedyną. Od lat wędrują po górach 
i uprawiają wspinaczkę. Są zwo-
lennikami aktywnego wypoczynku; 

Białowieża

Wernisaż wystawy
lubią wycieczki rowerowe i pływanie 
kajakiem.

Mirosława Patrzykont pocho-
dzi z Podlasia, zawodowo związana 
jest z Uniwersytetem Warszawskim.

Jacek Patrzykont jest taterni-
kiem i alpinistą, od ponad 25 lat 
instruktorem alpinizmu Polskiego 
Związku Alpinizmu. Prowadzi też 
firmę zajmujacą się szkoleniami 
wspinaczkowymi.

Wystawę można oglądać 
w Muzeum Przyrodniczo-Lęśnym 
BPN do 7 września br, w dniach 
i godzinach pracy Muzeum. 

(emk) 
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Jubileusz OSP

SPORT

Dzisiejsze słońce, jak księżyc w pełni, zagląda nam do oczu, co 
jednych cieszy, zachwyca i napędza pozytywną energią, a innych wręcz 
doprowadza do zwątpienia i smutku. Z pewnością zbieracze ziół, planta-
torzy i rolnicy nie są zachwyceni wszechobecną suszą. Trudno jest wyjść 
na pola i łąki gdy temperatura przekracza 30 stopni C i cokolwiek zrobić. 

Wysokie temperatury i brak deszczu nie sprzyja też wzrostowi 
roślinności, która oprócz słońca potrzebuje też wody.

W tym roku obserwujemy znaczny spadek ilości zbieranych ziół, bo 
mimo najszczerszych chęci niewiele pozostaje do zbierania. Przykrym 
widokiem są wyschnięte części terenów zbioru surowców zielarskich 
zwykle zachęcających różnorodnością flory. Tego lata raczej smutne 
i zmęczone upałem…

Jednak wciąż tradycja nie umiera i są tacy,  dzięki którym jest 
obecna w naszym codziennym życiu, tu na Podlasiu.

Sezon na zioła przeróżne -  w pełni. Korzystajmy z tego wszyscy 
bowiem zioła towarzyszyły człowiekowi od dawien dawna i skoro jest 
tak do dziś, to niewątpliwie ta tradycja jest czymś, co pozostać powinno 
z nami jak najdłużej. 

Poza walorami czysto estetycznymi zioła mają do zaoferowania 
znacznie więcej. Aromat mieszanek ziołowych wypełniających nasze 
kuchnie zawsze przywodzi na myśl powiew lata, gdyż wówczas właśnie 
zapachy łączą się ze sobą tworząc najbardziej intensywne i różnorodne 
mieszanki zapachów.

Firma RUNO wie o tym na bieżąco ponieważ właśnie teraz jest 
czas wzmożonej pracy i wspólnych wysiłków firmy i zbieraczy, aby ze-
brać możliwie dużo surowca, aby móc go zaoferować klientom z całego 
świata. Surowce zielarskie z Polski doceniane są na całym świecie. Wciąż 
naszą dumą są piękne zielone i czyste tereny, na których wciąż obecne 
są piękne okazy różnorodnej roślinności. 

Bardzo wiele surowców wykorzystywanych i przetwarzanych 
w firmie RUNO znajduje zastosowanie w aromatycznych i zdrowych 
herbatkach owocowo-ziołowych lub jako zioła jednorodne do tworzenia 
własnych kompozycji smakowych.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej firmy i zapoznania 
się z bogatą ofertą ziół i owoców. A odważnych do zakupu i tworzenia 
własnych herbatek.                                                   Anna Charytoniuk

Zioła pełne słońca

Około 180 rowerzystów sta-
nęło na starcie VI sportowo-rekre-
acyjnej imprezy „Tur de Bielsk” po-
pularyzującej kolarstwo i turystykę 
rowerową.

Uczestnicy imprezy mieli do 
pokonania trasę 42 km w ramach 
„Maratonu MTB” i 12 km w ra-
mach „Mini Maratonu MTB”. Mniej 
wprawieni w jazdach rowerowych  
mieli do pokonania trasę „rodzinną” 
o długości 5 kilometrów.

Maraton wygrał Piotr Car,  
drugi był Dariusz Zakrzewski, 
a trzeci Marcin Zawadzki (wszy-
scy z Białegostoku). Jako pierwszy 
z bielszczan trasę maratonu poko-

Tur de Bielsk 2018
nał Mariusz Demianiuk, drugi był 
Tomasz Kiersnowski, trzeci Tomasz 
Parfieniuk.

Wśród kobiet tryumfowła 
Ewelina Kamińska, druga była Ka-
tarzyna Błaszczak, a trzecia Kata-
rzyna Sieńko (wszystkie z Białego-
stoku).

W mini maratonie zwyciężył 
Piotr Molski z Michałowa, który 
wyprzedził bielszczanina Kamila 
Krupkowskiego.

Imprezę zorganizowała Biel-
ska Inicjatywa Rowerowa, a sfi-
nansowana ona została w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. 

(seb) 

17 czerwca br. na obiektach 
sportowych w  Czarnej Białostockiej 
odbyły się X Wojewódzkie Zawody 
Sportowo-Pożarnicze Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych woje-
wództwa podlaskiego wg regula-
minu CTIF.

W zawodach wzięło udział 
8 drużyn chłopięcych oraz 9 
dziewczęcych. Zawody rozegrano 
w trzech konkurencjach:

- musztra
- rozwinięcie bojowe
- bieg sztafetowy na dystan-

sie 400 m z przeszkodami.
Triumfatorem mistrzostw 

okazali się młodzi strażacy z Klesz-
czel. Zarówno chłopięca jak i dziew-

Czarna Białostocka

Kleszczele górą
częca Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza okazały się najlepsze w klasy-
fikacji generalnej.

Klasyfikacja generalna
chłopcy
1.MDP Kleszczele
2. MDP Rutki
3. MDP Sieniewice
5. MDP Boćki
dziewczęta
1. MDP Kleszczele
2. MDP Wąsosz
3.MDP Milejczyce
4. MDP Boćki
Młodym strażaczkom i stra-

żakom gratulujemy udanych wy-
stępów.

(seb) 

W dniach 18-21.06.2018 
w Głuchołazach odbył się Ogól-
nopolski Finał Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Piłce Nożnej Dziewcząt 
i Chłopców. Najlepsze szkolne ze-
społy które wygrały rywalizację 
w swoim województwie, przyjecha-
ły do Głuchołaz aby rywalizować 
o miano Mistrza Polski Szkół Pod-
stawowych. 

W Igrzyskach brały udział  
dwa zespoły ze Szkoły Podstawo-
wej w Kleosinie. Zespół dziewcząt 
który zajął trzecie miejsce w woje-
wództwie, oraz drużynę chłopców, 

która pierwszy raz w historii gminy 
Juchnowiec Kościelny została Mi-
strzem Województwa Podlaskiego 
w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.  
Oba zespoły godnie reprezentowały 
województwo podlaskie oraz gmi-
nę  podczas czterodniowej imprezy 

sportowej. W turnieju uczestniczyło 
26 drużyn, które zostały podzielo-
ne na grupy 7 i 6 zespołowe. Nasze 
ekipy trafiły do grupy z 7 zespołami. 
Dwa najlepsze zespoły z grupy trafi-
ły do półfinału i grały o medale. Po-
zostałe drużyny walczyły o miejsca 
5-13.  Drużyna dziewczyn trapiona 
kontuzjami i brakami kadrowymi 
zajęła XIII miejsce w Polsce. Druży-
na chłopców po ciężkich i emocjo-
nujących, a zarazem wyrównanych 
pojedynkach grupowych awansowa-
ła do półfinału z drugiego miejsca. 
W półfinale rywalizowaliśmy z dru-

żyną Szkoły Mistrzostwa Sportowe-
go ze Słupska. Mecz zakończył się 
remisem, zadecydowały więc rzuty 
karne. Kleosin okazał się lepszym 
egzekutorem, wykorzystał pewnie 
wszystkie jedenastki i awansował 
do finału, w którym lepszy okazał 

się zespół Kołobrzegu; w trakcie tur-
nieju nie przegrał żadnego meczu.  
Szkoła Podstawowa  Kleosin została 
Vice Mistrzem Polski Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej Głuchołazy 2018.

- W turnieju startowało wiele 
Szkół Mistrzostwa Sportowego tym 
bardziej cieszy tak wysoka lokata – 
mówi dyrektor szkoły Marcin Hodun. 
Trener Marcin Milczunas odpowie-
dzialny za drużynę chłopców jest 
dumny z postawy na boisku i poza 
nim. 

- Zawodnicy zostawili dużo 
serca i zdrowia aby osiągnąć cel 
i wrócić z medalem. Godnie repre-
zentowali województwo podlaskie, 
gminę i szkołę - mówi. 

Uczniowie, trener, rodzice bar-
dzo gorąco dziękują Wójtowi Gminy 
Panu Krzysztofowi Marcinowiczowi 
za umożliwienie wyjazdu i wsparcie 
pieniężne, tym bardziej, że niektóre 
placówki nie miały takiej możliwo-
ści wsparcia.  Nasi vice mistrzowie: 
Maks Kusiuk, Bartosz Jurczak, Filip 
Dojlida, Paweł Rudkowski, Dawid 
Kantor, Stanisław Łupiński, Gabor 
Żukowski, Mateusz Grzeszkiewicz, 
Błażej Kujawa, Michał Charkiewicz, 
Maks Woliński, trener Marcin Mil-
czunas. otrzymali podziękowania 
od władz szkoły i gminy. Serdecznie 
gratulujemy.                (SP Kleosin)

Wicemistrzowie z Kleosina

W dniach 9 - 10 czerwca od-
był się V Amatorski Turniej Paintbal-
lowy.  Organizatorem turnieju była 
Spółdzielnia Socjalna „Esskapada” 
z Dziadkowic znana także jako Pa-
intball Podlasie. Turniej odbywał się 
w trzech kategoriach: turniej osób 
niepełnosprawnych, turniej „bez 
prądu” i turniej elektryczny.  Trady-
cyjnie turniejowi towarzyszyła akcja 

Osmola Turniej paintballowy
charytatywna. Zbierano na lecze-
nie Jakuba Płocha, cierpiącego na 
tetralogię Fallota z atrezją tętnicy 
płucnej z ubytkiem w przegrodzie.  

Rozegrana pierwszego dnia 
kategoria „na wózkach” jest jedyną 
tego rodzaju. Nie uwzględniaja jej 
organizatorzy innych tego typu tur-
niejów ani w Polsce ani w Europie.

Zwycięzca tej kategorii  to 

drużyna „Nieślubne dzieci pro-
boszcza”, w kategorii „bez prądu” 
trumfowały „Dzikusy”, a w katego-
rii elektrycznej „NexXTeaM Young”. 
(wss)

Kubie można pomóc dokonu-
jąc wpłaty na rachunek Fundacji:

86 1600 1101 0003 0502 
1175 2150 z dopiskiem „Jakub 
Płoch”

24 czerwca br. 18 szachi-
stów rywalizowało w Siemiatyckim 
Ośrodku Kultury o Puchar Burmistrza 
Siemiatycz. Turniej  - rozgrywany 
w dwóch kategoriach - wygrał Józef 
Flaziński reprezentujacy UKS-StSz 
Sokołów Podlaski.  Drugie miejsce 
zajął Janusz Dzienisiuk z Siemiatycz, 
a trzeci był Kacper Rytel z Drohiczyna.

W grupie juniorów do lat 13 
Turniej zwyciężył  Robert Górski 
z Mielnika, drugi był Gabriel Stepa-
niuk z Czeremchy,  a trzeci Aleksander 
Wilgos z Sokołowa Podlaskiego. 

(ms)

Aż cztery jednostki OSP  z gminy 
Brańsk świętowały 3 czerwca rocznicę 
powstania. Dwie: OSP Holonki i OSP  
Oleksin obchodziły 90-lecie działa-
nia, OSP Świrydy  swiętowało jubi-
leusz 70-lecia, a gospodarz imprezy, 
druhowie z OSP Szmurły, obchodzili 
jubileusz 50-lecia powstania. 

Siemiatycze

Szmurły

Rywalizowali 
szachiści

Jublieusz rozpoczął się mszą 
w kościele parafialnym w Szmurłach, 
skąd strażacy w towarzystwie zespołu 
„Mianka” przeszli na plac przy remizie 
OSP. 

Podczas uroczystego apelu Jed-
nostki OSP świętujace swój jubileusz  
zostały odznaczone złotymi i srebrny-

Zakończyła się budowa siłowni zewnętrznej „Fitnesspark Czyże” przy 
Szkole Podstawowej w Czyżach. Koszt inwestycji 55 953,93 zł. Zapraszamy 
wszystkie chętne osoby do korzystania z siłowni zewnętrznej!!! (ug czyże)

Fitnesspark Czyże

mi medalami „Za zasługi dla pożarnic-
twa” przyznanymi przez Zarząd Głów-
ny Związku OSP RP. Wyrózniający się  
strażacy z Holonek, Kiersnowa, Oleksi-
na i Świryd zostali odznaczeni meda-
lami i odznaczeniami. Srebrny medal 
„Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał 
Wójt Gminy Brańsk.                  (sok)
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