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Pod patronatem „Wieœci”
„III Nadbu¿añskie Zio³owe Spotkania” u Mirka Angielczyka w „Zio³owym zak¹tku”

w Korycinach gmina Grodzisk – 17 czerwca 2012 r. godz. 11.00

Przed dwoma laty, w
czerwcu 2010 roku, rozpoczê-
to w Koszkach w gminie Orla
budowê zak³adów produkuj¹-
cych p³yty firmy Swedspan
Polska nale¿¹cej do grupy
IKEA. Prace przy budowie
postêpowa³y bardzo szybko.
Ju¿ we wrzeœniu sta³y pierw-
sze budynki, jesieni¹ rozpoczê-
to monta¿ maszyn a wiosn¹

Fabryka w Koszkach otwarta

próbny rozruch. Pierwsze pro-
dukty zesz³y z taœmy w lipcu
ubieg³ego roku.  Po niespe³na
dwóch latach dokonano ofi-
cjalnego otwarcia zak³adu a
produkcja idzie ju¿ ca³a par¹.
Jednak to nie koniec budowy.
W najbli¿szym okresie po-
wstanie Centrum Technolo-
giczne prowadz¹ce badania

Cd. str. 2

W pi¹tek 25 maja w sali
kina „¯ubr” odby³y siê bia³o-
wieskie obchody Dnia Matki.

Licznie zgromadzona
publicznoœæ na wstêpie mog³a
obejrzeæ przedstawienie ta-
neczno-muzyczno-s³owne
przygotowane przez ko³o te-
atralne dzia³aj¹ce przy Bia³o-
wieskim Oœrodku Kultury, któ-
re prowadzi pani Anna Dulko.
Wzbudzi³o one wiele uœmie-
chów i radoœci wœród widow-
ni.

Nastêpnie na scenie
zaprezentowa³a siê m³odzie¿o-
wa sekcja zespo³u „Ruczajok”
pod kierunkiem pana Marka
Zubryckiego . Poziom wokal-
ny m³odych œpiewaków sta³ na
bardzo wysokim poziomie.

Po popisach wokal-

Akademia z okazji Dnia Matki
w Bia³owieskim

Oœrodku Kultury
nych przyszed³ czas na zapre-
zentowanie umiejêtnoœci ta-
necznych. Na scenie pojawi-
³y siê dwie grupy taneczne
prowadzone przez pani¹ Ma³-
gorzatê Makowsk¹.  Wystêp
zarówno m³odszej, jak i star-
szej grupy sta³ na wysoki po-
ziomie technicznym i zawiera³
skomplikowane ewolucje.

Na zakoñczenie akade-
mii wyst¹pi³a starsza grupa
zespo³u „Ruczajok”, która za-
prezentowa³a kilka piosenek
zarówno polskich, jak i bia³o-
ruskich. Oczywiœcie tematycz-
nie by³y one zwi¹zane z Dniem
Matki.

Mateusz Gutowski

Fotoreporta¿ z imprezy
http://wiescipodlaskie.pl/inter-
netowewiesci/

25 lat
Kolorytu

Pracownia plastyczna
„Koloryt” pod kierownictwem
artystycznym plastyka peda-
goga Marii Babulewicz funk-
cjonuje w Bielskim Domu
Kultury od roku 1987.

W zajêciach bior¹
udzia³ dzieci i m³odzie¿ w wie-
ku 9-20 lat. Ze wzglêdu na
du¿¹ rozpiêtoœæ wiekow¹,
warsztaty odbywaj¹ siê w
dwóch grupach wiekowych:
„Collage” skupia dzieci i m³o-
dzie¿ w wieku 9-12 lat, zaœ
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Po przemianach ustro-
jowych nauczanie jêzyka ro-
syjskiego w wielu szko³ach
sta³o siê  passe, przewa¿nie ze
wzglêdów ideologicznych.
Jednak obecnie obserwujemy
wzrost zainteresowania na-
uczaniem jêzyka rosyjskiego.
Systematycznie od kilku lat
roœnie liczba szkó³ ucz¹cych
jêzyka Puszkina i Szo³ochowa,
jeszcze szybciej wzrasta licz-
ba ucz¹cych siê go uczniów.
Z³o¿y³o siê na to wiele przy-
czyn, na pewno jedn¹ z nich
jest ³atwiejsza mo¿liwoœæ zna-
lezienia pracy przez osoby, któ-
re znaj¹ obok jêzyka zachod-
niego tak¿e jêzyk rosyjski.

M³odzi
recytatorzy

Cd. str. 3
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Fabryka w Koszkach otwarta

nad nowymi materia³ami i
technologiami. Bêdzie koszto-
waæ 2,6 mln. euro. Wartoœæ

dotychczasowych inwestycji
140 mln euro. Kompleks za-
k³adów zajmuje 60 hektarów,
a pracuje w nim prawie 250
osób, 90 %  to mieszkañcy
Podlasia,  Dodatkowo z zak³a-
dem wspó³pracuje 27 firm
œwiadcz¹cych na jego rzecz
ró¿ne us³ugi, zatrudniaj¹ one
kolejne 400 osób.

Jak stwierdzi³ prezes
grupy Swedspan Christian
Gunther Schwarz fabryka , po
osi¹gniêciu pe³nej mocy pro-
dukcyjnej, bêdzie produkowa-
³a 250 tys metrów szeœcien-
nych ultracienkich p³yt o gru-
boœci 1 mm  oraz 60 tys me-
trów szeœciennych desek.
Materia³ do produkcji pocho-
dzi g³ównie z Bia³orusi (ok. 70
%), pozosta³a czêœæ z Lasów
Pañstwowych (14%) od indy-
widualnych w³aœcicieli  i z
Ukrainy. Nasz¹ dum¹ – pod-
kreœla prezes Gunther
Schwarz – s¹ nasi pracowni-
cy. Oni stanowi¹ o sile i suk-
cesach firmy.

Fabryka Ikei to tak¿e
dobrodziejstwo dla gminy, któ-
rej bud¿et zasila dodatkowo 3
ml. podatku, co stanowi pra-
wie 1/3 dotychczasowej jego
wielkoœci (wynosi³ 8 mln.).
Pozwoli to na wykonanie wielu
nowych inwestycji w gminie.

(wss)
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25 lat Kolorytu

pracownia plastyczna  „Kolo-
ryt” – m³odzie¿ szkó³ gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych.

Uczestnicz¹c w zajê-
ciach m³odzie¿ doskonali swo-
je umiejêtnoœci i rozwija zain-
teresowania plastyk¹, zdoby-
wa wiedzê, poznaje i przyswa-
ja œrodki jêzyka artystyczne-
go.

Dziêki pracy twórczej
kszta³ci siê zmys³ kompozycyj-
ny, rozwija siê w m³odym cz³o-
wieku wra¿liwoœæ, spostrze-
gawczoœæ i wyobraŸnia, budz¹
siê nowe zainteresowania i do-
znania, cierpliwoœæ, wiara we
w³asne si³y. Przez wzajemn¹
ocenê swoich prac m³odzi
twórcy ucz¹ siê coraz lepiej
patrzeæ na dzie³a sztuki, a
wystawy, konkursy rodz¹
zdrowe wspó³zawodnictwo i
rozbudzaj¹ ambicjê. Metody
pobudzania i rozwijania inwen-
cji plastycznej i inicjatywy
twórczej przez zajêcia pla-
styczne, oparte w du¿ej mie-
rze  na wyobraŸni i fantazji

wychowanka, s¹ obecnie po-
wszechnie stosowane w po-
stêpowej pedagogice plastycz-
nej. W praktyce dydaktycznej
charakteryzuje je pos³ugiwa-
nie siê ró¿nymi technikami pla-
stycznymi i ró¿nymi œrodkami
kszta³towania. Na warszta-
tach stosowane s¹: techniki
graficzne( rysunek, grafika,
monotypia, kolografia, frotage,

gratage, szablon), techniki
malarskie (akryl, olej, akwa-
rela, malarstwo na jedwabiu,
malarstwo witra¿owe, paste-
le suche i olejne), batik, tkani-
na artystyczna, gobelin, colla-
ge i techniki mieszane.

Realizowane s¹ warsz-
taty m.in. z martwej natury,
portretu, pejza¿u.

Twórczoœæ ko³a stale
mo¿na ogl¹daæ na wystawach
tematycznych w galerii i holu
BDK.

Wielu uczestników
"Kolorytu" ukoñczy³o b¹dŸ
kontynuuje naukê w Liceum
Plastycznym w Supraœlu, na
uczelniach artystycznych.

Cd. ze str. 1 Wielu ukoñczy³o architekturê
wnêtrz, urbanistykê, architek-
turê krajobrazu, projektowanie
graficzne, projektowanie ubio-
ru, projektowanie przemys³o-
we, grafikê komputerow¹,
scenografiê teatraln¹.

 Nasi uczestnicy s¹ lau-
reatami ogólnopolskim i miê-
dzynarodowym konkursów
plastycznych.

 Niektóre nagrody i
sukcesy kó³ plastycznych:

7 nagród w Ogólnopol-
skim Konkursie „TWÓR-
CZOŒÆ PLASTYCZNA IN-
SPIROWANA MUZYK¥
DAWN¥” w Kaliszu;

4 nagrody i 2 wyró¿nie-
nia w Ogólnopolskim Konkur-
sie Plastycznym „JAN
PAWE£  II w OCZACH
DZIECKA” muzeum w Biel-
sku Podlaskim

4 nagrody i 3 wyró¿nie-
nia w Miêdzynarodowym
Konkursie Plastycznym  „PO-
ZNAJ BIA£ORUŒ”

4 nagrody w Ogólno-
polskim Konkursie Plastycz-
nym „MUZYK¥ MALO-
WANE” w Koszalinie

Grand Prix (2) i 14 na-
gród we „WIOŒNIE M£O-
DYCH TALENTÓW” w
Hajnówce

18 nagród i 5 wyró¿nieñ
w Ogólnopolskim Biennale
Twórczoœci Plastycznej M³o-
dych „PASJE I TALENTY”

I miejsce w Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym
„POEZJA W OBRAZACH –
TROPY MI£OŒCI” w
Szczecinie

I i II nagroda w Miê-
dzynarodowym Konkursie
Plastycznym „PATRIMO-
NIUM SACRUM- ŒWIÊTE
DZIEDZICTWO” w Ostrze-
szowie

2 wyró¿nienia w XI
MIÊDZYNARODOWYM
BIENNALE GRAFIKI
DZIECI I M£ODZIE¯Y w
Toruniu.

Maria Babulewicz

… tak mo¿na krótko
podsumowaæ  okres 25 lat
dzia³alnoœci pracowni pla-
stycznej „KOLORYT”.
Mamy powody do dumy, gdy¿
nasze dzieci i m³odzie¿ udo-
wodni³y, ¿e nale¿¹ do czo³ów-
ki uzdolnionych, aktywnych i
kreatywnych m³odych ludzi
nie tylko Bielska Podlaskiego,
ale Polski i œwiata.

Cieszê siê, ¿e Pracow-

„ Jesteœmy silni plastyk¹”
nia Plastyczna „KOLORYT”,
któr¹ mam przyjemnoœæ pro-
wadziæ, pozwala m³odym lu-
dziom o zainteresowaniach i
zdolnoœciach plastycznych
„rozwijaæ skrzyd³a” i pomaga
uwierzyæ w siebie. Staram siê
w sposób kompetentny, z pe³-
nym zaanga¿owaniem i kre-
atywnoœci¹ s³u¿yæ dzieciom i
m³odzie¿y, rozwijaæ ich pasje i
talenty.   Maria Babulewicz

W minion¹ sobotê w amfiteatrze gminnym w Bia³owie-
¿y odby³ siê pierwszy z koncertów „Cyklu prezentacji regional-
nych zespo³ów muzycznych regionu Puszczy Bia³owieskiej”.

Mimo niesprzyjaj¹cej pogody wystêpy zespo³ów Seven i
Dekada Band z Bielska Podlaskiego ogl¹da³a spora liczba wi-
dzów, nie tylko bia³owie¿an, ale równie¿ wielu turystów w tym
czasie przebywaj¹cych w sercu Puszczy Bia³owieskiej.

- Jest to jedna z pierwszych imprez organizowana sa-
modzielnie przez Bia³owieski Oœrodek Kultury – mówi³ pod-
czas otwarcia koncertu Marek Zubrycki, koordynator projektu
– mam nadziejê, ¿e na sta³e wpisze siê ona w kalendarz imprez
w naszym regionie.

Nastêpny z cyklu koncertów odbêdzie siê ju¿ 23 czerw-
ca. Projekt wspó³finansowany jest ze œrodków Unii Europej-
skiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w ob-
szary wiejskie. Partnerami wydarzeñ jest Urz¹d Gminy w Bia-
³owie¿y, Nadleœnictwo Bia³owie¿a i Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Bia³owie¿y.                                             Mateusz Gutowski

Fot. Robert Kamiñski

Rozbrzmia³y
regionalne rytmy

Mamy 3 stypendy-
stów Marsza³kaWojewódz-
twa Podlaskiego: Ma³gorza-
ta Szewczuwianiec, Urszula
Skiepko, Krystian Adam
Wieœniuk (laureaci wielu pre-
sti¿owych konkursów pla-
stycznych)

Stypendyœci
Marsza³ka z

„KOLORYT-u”
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M³odzi recytatorzy
Cd. ze str. 1

Takie wymagania stawia wie-
le firm z kapita³em zachodnim

nastawionych na ekspansjê na
Wschodzie.

Te jêzykowe perturba-
cje nie mia³y wp³ywu na po-
pularnoœæ organizowanego  w
tym roku ju¿ po raz 42 Ogól-
nopolskiego Turnieju Recyta-
torskiego „Poezja i Proza na
Wschód od Bugu”. Jego ce-
lem jest upowszechnianie
wœród m³odzie¿y najbardziej
wartoœciowych utworów lite-
ratury narodów zamieszka³ych
na wschód od Bugu.

Konkurs jest organizo-
wany wspólnie przez Stowa-
rzyszenie Wspó³pracy Polska-
Wschód i Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej.  W roku bie-
¿¹cym ze wzglêdu na Mistrzo-
stwa Europy w pi³ce no¿nej -

a jednym z miejsc, w których
odbywaj¹ siê eliminacje jest
Wroc³aw -  wzros³y znacznie

ceny i organizatorzy zmusze-
ni byli do odwo³ania fina³u
centralnego konkursu.

Tegoroczne eliminacje

wojewódzkie odby³y siê 25
maja br w siedzibie Polskiego

Zwi¹zku Motorowego w Bia-
³ymstoku.  Tradycyjnie ju¿ naj-
wiêkszym „wziêciem” uczest-
ników eliminacji cieszy³a siê
poezja Puszkina, Achmatowej
i Bu³ata Okud¿awy. Z prozy
najczêœciej recytowano To³-
stoja, Szo³ochowa i Czecho-
wa. Poziom recytacji by³ nie-
zwykle wyrównany i jury -
któremu tradycyjnie przewod-
niczy³a aktorka Teatru Dra-
matycznego im. Al. Wêgierki
Monika Wróblewska oraz
Krystyna Kury³owicz – mia³o
niezwykle ciê¿kie zadanie z
wy³onieniem zwyciêzcy w
poszczególnych kategoriach.
Szczególnie jury – i publicz-

noœæ -  wzruszy³y recytacje
ubieg³orocznego laureata Woj-

ciecha ̄ ero z Zespo³u Szkó³
Rolniczych w Ostro¿anach i

Mateusza Rogowskiego z I
LO w Bia³ymstoku, taka te¿
by³a ostateczna klasyfikacja w

kategorii szko³y ponadgimna-
zjalne, trzecie miejsce zajê³a

Adrianna Prusinowska z LO
z DNJB w Hajnówce.

Wœród gimnazjalistów
najlepsza by³a  Patrycja Bur-
kiewicz z Gimnazjum nr 3 w
Bielsku Podlaskim, drugie
miejsce zajê³a  Magdalena
Gawryluk z Gimnazjum z
DNJB w Hajnówce, a  trze-
cie Adrianna Szuj z Gimna-
zjum nr 2 w Bielsku Podlaski.

W gronie najm³odszych
– uczniów szko³y podstawo-
wej – w ocenie juru najlepiej
recytowa³a Julianna Koj³o ze
Szko³y Podstawowej w Dubi-
nach, druga by³a Gabrysia
Roszkowska z Szudzia³owa, a
trzecie miejsce zajê³y Gabry-
sia  Staniszewska i  Natalia
£azarkiewicz z tej samej szko-
³y.                              (wss)
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13 maja 2012 roku 7
osobowa grupa uczniów i 4
osobowa grupa nauczycieli z
Gimnazjum im. abp. gen. dyw.
Mirona Chodakowskiego w
Narwi wyruszy³a na podbój
W³och w ramach realizacji
projektu programu Comenius
„Uczenie siê przez ca³e ¿ycie”.
Wizyta by³a czwartym, a za-
razem ostatnim spotkaniem
uczniów oraz nauczycieli z
Polski (Narew), Niemiec (Re-
gensburg), W³och (La Spezia)
oraz Hiszpanii (Camunas).

Wspó³praca rozpoczê-
³a siê od paŸdziernika 2010
roku, kiedy to mia³a miejsce
pierwsza wizyta partnerów
projektu w Niemczech.
Uczestniczy³y w niej dwie na-
uczycielki z gimnazjum w Na-
rwi oraz nauczyciele z pozo-
sta³ych krajów. Celem spotka-
nia by³o ustalenie zadañ do
realizacji w projekcie jak rów-
nie¿ opracowanie harmono-
gramu wizyt w poszczegól-
nych krajach.

W marcu 2011 roku
goœciliœmy w naszej szkole w
Narwi uczniów z Niemiec oraz
nauczycieli z Niemiec, W³och
i Hiszpanii.

W kolejn¹ wizytê wy-
braliœmy siê do Hiszpanii w
paŸdzierniku 2011 roku, gdzie
nasi uczniowie mogli poznaæ
¿ycie hiszpañskiej rodziny „od
kuchni” mieszkaj¹c w domach
swoich hiszpañskich kolegów
i kole¿anek.

Ostania wizyta by³a za-
planowana we W³oszech w
miejscowoœci La Spezia. W
dniach 13-18.05.2012 roku
mogliœmy podziwiaæ przepiêk-
ne widoki s³onecznej Italii.
Nasi uczniowie mieszkali we
w³oskich rodzinach, poznali ich

„Time to say goodbye…”
- zakoñczenie Partnerskiego Projektu Szkó³ programu Comenius w Narwi

codzienne obyczaje, kulturê,
styl ¿ycia.

Podczas tej wizyty na-
uczyciele z poszczególnych
krajów partnerskich dokonali
analizy i podsumowania do-
tychczasowych dzia³añ.
Wszystkie zadania zaplano-
wane na pocz¹tku naszej
wspó³pracy uda³o nam siê zre-
alizowaæ.

Na pocz¹tku naszego
projektu chêtni uczniowie z
krajów partnerskich zaczêli od
pisania listów do siebie, a po-
tem maili w jêzyku angielskim.
Z czasem przeobrazi³o siê to
w kontakt za poœrednictwem
Facebook’a b¹dŸ Skype’a.
Kolejnym zadaniem by³o przy-
gotowanie najlepszego logo
projektu, które zosta³o wy³o-
nione w g³osowaniu uczniów
z krajów partnerskich. Najlep-
szym projektem okaza³a siê
praca uczennicy z Niemiec.
Ciekawym zadaniem by³o na-
pisanie wspólnej piosenki pro-

jektowej. Ka¿dy z krajów na-
pisa³ zwrotkê we w³asnym jê-
zyku. Muzyka oraz refren w
jêzyku angielskim by³a napisa-
na przez nauczycieli oraz
uczniów z Niemiec. Po nagra-
niu piosenki przyszed³ czas na
projekt ok³adki. Ok³adka zo-
sta³a podzielona na 4 czêœci,
po œrodku znajdowa³o siê logo
projektu. Ka¿da czêœæ ok³ad-

ki mia³a byæ zagospodarowa-
na przez poszczególne kraje.
W tym przypadku tak¿e naj-
lepsza praca ucznia z danego
kraju znalaz³a siê na ok³adce.
P³yta zosta³a profesjonalnie
wydana i ka¿dy z krajów za-
mówi³ odpowiedni¹ iloœæ p³yt
dla swego kraju.

W ramach naszej
wspó³pracy uczniowie przygo-
towali te¿ plakaty wyszukuj¹c
najciekawsze informacje na
temat poszczególnych krajów
partnerskich. Nagrali te¿ 5-
minutowy filmik pokazuj¹c jak
wygl¹da ich typowy dzieñ.

Wspólnym dzie³em wszystkich
krajów by³a te¿ tzw.”Travel-
ler Book”-ksi¹¿ka, któr¹ two-
rzyli uczniowie z wszystkich
krajów partnerskich opisuj¹c
w jêzyku angielskim swój kraj,
miejscowoœæ, szko³ê, zaintere-
sowania, kulturê, zwyczaje,
itp.

 Jednym z najbardziej
emocjonuj¹cych zadañ projek-

tu by³a wideokonferencja-quiz
za poœrednictwem Skype’a.
Uczniowie przygotowali po 10
pytañ na temat swego kraju.
Wszyscy mogli sprawdziæ
swoj¹ wiedzê zgodnie z zasa-
dami fair play bior¹c udzia³ w
quizie.

Wizyta we W³oszech
by³a równie¿ okazj¹, tak jak w
przypadku wszystkich wizyt
partnerskich,  do przyjrzenia
siê systemowi nauczania we
W³oszech. Zobaczyliœmy rów-
nie¿ jak funkcjonuj¹ w³oskie
przedszkola oraz poszczegól-
ne typy szkó³. Przepiêkna po-

goda sprzyja³a nam podczas
wycieczek do pobliskich miej-
scowoœci.

Wizyta we W³oszech
oraz „posiadanie” nowej rodzi-
ny by³y dla naszych uczniów
bardzo emocjonuj¹cym wyda-
rzeniem. Pocz¹tkowy stres
szybko siê ulotni³ i przerodzi³
w niæ sympatii oraz przyjaŸni.
Wspólnie wykonana piosenka
projektowa oraz prezentacja
narodowego tañca w ich wy-
konaniu podczas Festiwalu
Multietnicznego przed w³osk¹
publik¹ zacieœni³a wiêzy miê-
dzy naszymi krajami.

Oficjalne zakoñczenie
wizyty jak i ca³ego projektu
nast¹pi³o podczas spotkania
po¿egnalnego 17 maja 2012
roku. Wszystkie kraje „wrê-
czy³y” prezenty szkole gosz-
cz¹cej. Sami równie¿ otrzy-
maliœmy pami¹tki, które bêd¹
nam przypominaæ wspólnie
spêdzony czas.

W trakcie dwuletniej
wspó³pracy by³y ró¿ne mo-
menty-te dobre i te stresuj¹-
ce. Jednak podsumowuj¹c,
produkt koñcowy bardzo cie-
szy i mo¿e byæ powodem do
dumy. Mi³a jest œwiadomoœæ,
¿e w ró¿nych zak¹tkach Eu-
ropy s¹ ludzie, którzy wiedz¹,
gdzie jest Narew, a niektórzy
z nich nawet tam byli. Reali-
zacja projektu programu Co-
menius „Uczenie siê przez
ca³e ¿ycie” z pewnoœci¹ przy-
czyni³a siê do uatrakcyjnienia
procesu nauczania dla
uczniów jak i nauczycieli,
wzrostu tolerancji dla odmien-
nych kultur oraz by³a pocz¹t-
kiem przyjaŸni miedzy Polsk¹,
Niemcami, W³ochami i Hisz-
pani¹.

Barbara Dudzicz

Edyta Pokorska

Narodowy monopolista
paliwowy czyli Polski Kon-
cern Naftowy ORLEN w
ostatnich dniach kwietnia
og³osi³  akcje promocyjn¹.
Ka¿dy kto w okresie od 21
kwietnia do 1 lipca dokona³
zakupu na stacji PKN OR-
LEN 20 litrów paliwa dosta-
wa³ specjalna naklejkê w po-
staci symbolicznej pi³eczki. Po
zebraniu 9 „pi³eczek” mo¿na
by³o otrzymaæ za dop³at¹ 0,99
PLN pi³kê kolekcjonersk¹,
bardziej wytrwali, którzy ze-

Nabici w pi³kê
brali 13 naklejek mogli je wy-
mieniæ – za dop³at¹ 9,99 z³ –
oryginaln¹ pi³kê no¿n¹ Pumy.
Tyle piêkne za³o¿enia tylko nie
do koñca prawdziwe. Wpraw-
dzie organizator uprzedza³, ¿e
iloœæ pi³ek jest ograniczona, ale
nikt z bior¹cych udzia³ w pro-
mocji kierowców nie spodzie-
wa³ siê, ¿e pi³ek zabraknie ju¿
w pierwszych dniach promo-
cji. Pierwsze sygna³y o braku
pi³ek na stacjach otrzymaliœmy
od naszych czytelników ju¿ w
po³owie maja. W okresie od

15 do   20 maja odwiedziliœmy
wiêkszoœæ stacji ORLEN-u w
Bia³ymstoku, oraz powiatach
Bielsk Podlaski, Hajnówka i
Siemiatycze. Pi³ek nigdzie nie
by³o. Od kiedy? Niestety do-
k³adnie nie mogliœmy ustaliæ.
Pracownicy stacji propono-
wali nam – zgodnie z regula-
minem – wymianê zebranych
kuponów na punkty VITAY,
tylko ¿e kierowcy zbierali ku-
pony nie do wymiany na punk-
ty lecz aby otrzymaæ pi³kê z
symbolem EURO. Dodatko-

wo okaza³o siê, ¿e z dniem 31
maja zakoñczono wydawanie
naklejek. Wbrew regulamino-
wi, bowiem ten zak³ada³ tak¹
mo¿liwoœæ jedynie w wyniku
ich braku, a nie odgórnej de-
cyzji kierownictwa ORLEN-
u. Co s¹dziæ o takiej promo-
cji? Myœlê, ¿e kierowcy wy-
ci¹gn¹ odpowiednie wnioski
sami i dadz¹ do zrozumienia
monopoliœcie, ¿e nawet maj¹c
tak¹ pozycjê nie mo¿na lekce-
wa¿yæ swoich klientów.

(w)

Wstaje rano, w³¹cza
japoñskie radyjko, zak³ada
amerykañskie spodnie, wiet-
namski podkoszulek i chiñskie
tenisówki, po czym z holender-
skiej lodówki wyci¹ga nie-
mieckie piwo. Siada przed
koreañskim komputerem i w
... amerykañskim banku zle-
ca przelewy za internetowe
zakupy w Anglii, po czym
wsiada do czeskiego samo-

HUMOR
DZIEÑ

Z ¯YCIA POLAKA

Cd. str. 6
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Ogólnopolska akcja
„Szczypiorniak na Orlikach”
popularyzuj¹ca pi³kê rêczn¹ w
szko³ach podstawowych wy-
startowa³a 30 maja. Organiza-
torami i pomys³odawcami ak-
cji s¹: Zwi¹zek Pi³ki Rêcznej
w Polsce oraz Ministerstwo
Sportu i Turystyki.

„Szczypiorniak na Or-
likach” jest projektem maj¹-
cym na celu popularyzacjê pi³-
ki rêcznej wœród dzieci, m³o-
dzie¿y, a tak¿e nauczycieli

Rusza akcja popularyzuj¹ca pi³kê rêczn¹ wœród dzieci

Szczypiorniak na Orlikach
wychowania fizycznego w
szko³ach podstawowych - ze
szczególnym uwzglêdnieniem
wykorzystania obiektów wy-
budowanych w ramach pro-
gramu „Moje boisko – ORLIK
2012” oraz boisk otwartych.

Turnieje eliminacyjne
zostan¹ rozegrane na 64 Orli-
kach i boiskach otwartych w
ca³ym kraju.

Pierwsze mecze ogól-
nopolskiego turnieju „Szczy-
piorniak na Orlikach” odby-

waj¹ siê ju¿ 30 maja 2012 roku
w województwach mazowiec-
kim i ³ódzkim.

Zwyciêzcy eliminacji
„Szczypiorniak na Orlikach” –
32 dru¿yny dziewcz¹t i 32 dru-
¿yny ch³opców, ³¹cznie 768
dzieci - wyst¹pi¹ w „Festiwa-
lu PGNiG Dzieciom”, który
odbêdzie siê w dniach 15-17
czerwca 2012 roku w woje-
wództwie œl¹skim. Mecze o
medale zostan¹ rozegrane 17
czerwca, tu¿ przed spotkaniem

eliminacyjnym do Mistrzostw
Œwiata 2013, w którym
zmierz¹ siê reprezentacje pi³-
karzy rêcznych Polski i Litwy.

Wszystkie dru¿yny, któ-
re wezm¹ udzia³ w turniejach
eliminacyjnych „Szczypiorniak
na Orlikach”, otrzymaj¹ kom-
plet koszulek oraz dyplomy.

Organizatorzy turnieju,
zapewniaj¹ zawodnikom
uczestnicz¹cym w Festiwalu
nastêpuj¹ce nagrody: stroje do
gry (koszulka z numerem,

spodenki), pi³ki do gry w pi³kê
rêczn¹ lub w Street Handball,
pami¹tkowe medale, a zawod-
nicy zespo³ów które zajm¹
miejsca I, II i III otrzymaj¹
medale za zdobyte miejsca,
zwyciêskie dru¿yny otrzymaj¹
ponadto dyplomy i puchary.

Wiêcej informacji na
www.zprp.pl oraz
www.szczypiorniaknaorli-
kach.pl

28 maja w BDK mia-
³o miejsce podsumowanie
IV Ogólnopolskiego Bien-
nale Twórczoœci Plastycz-
nej M³odych „PASJE I TA-
LENTY ‘2012”.

Na otwarciu wysta-
wy  prac nagrodzonych i
wyró¿nionych wrêczone
zosta³y w trzech kat. wie-
kowych Statuetki Burmi-
strza Miasta Bielsk Podla-
ski: Z³ote, Srebrne i Br¹zo-
we Palety oraz wyró¿nie-
nia. Laureatami tegorocznej

PASJE I TALENTY ‘2012

edycji zosta³a m³odzie¿ z
Gdañska, Zamoœcia, £om¿y,
Lublina, Tomaszowa Lubel-
skiego, Chojnej  i Bielska
Podlaskiego. Br¹zowe Pa-
lety otrzymali uczestnicy
prowadzonej pod kierow-
nictwem Marii Babulewicz
Pracowni Plastycznej „KO-
LORYT” BDK: Krystian
Adam Wieœniuk i Julia Ur-
szula Skiepko ( stypendyœci
Marsza³ka Województwa
Podlaskiego).

(bab)
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Pañstwowy Zespó³ Pieœni i Tañca Si³ Zbrojnych
Republiki Bia³orusi w Hajnówce

To ju¿ drugi wystêp
Pañstwowego Zespo³u Pieœni
i Tañca Si³ Zbrojnych Repu-
bliki Bia³orusi, na deskach
hajnowskiego amfiteatru.
W tym roku pogoda by³a
³askawsza i pozwoli³a ze-
spo³owi wyst¹piæ przed
licznie zgromadzon¹ pu-
blicznoœci¹.

W sk³ad zespo³u z
ponad 70-letni¹ tradycj¹
wchodz¹: chór mêski, ba-
let i orkiestra. Zespó³ nale¿y
do najpopularniejszych zespo-
³ów wojskowych znanych nie
tylko na Bia³orusi. Koncerto-

wa³ w Pary¿u, Lizbonie, Ham-
burgu, Moskwie i Kijowie.
Bogaty i ró¿norodny repertu-

ar utworów patriotycznych,
folklorystycznych sprawia, i¿
zespó³ ten cieszy siê wielkim
zainteresowaniem wœród wi-

dzów i s³uchaczy. W 2002 r.
w³¹czy³ do swego repertuaru
muzykê cerkiewn¹ i od tego

czasu uczestniczy
w festiwalach cer-
kiewnych. Chór
mêski wyst¹pi³
podczas trzeciego
dnia przes³uchañ
konkursowych
Miêdzynarodowe-
go Festiwalu Haj-
nowskie Dni Mu-

zyki Cerkiewnej 2012. Po-
nownie us³yszeliœmy go pod-
czas pi¹tkowego koncertu ple-
nerowego "III Wyszehradzkiej

Uczty Folklorystycznej" w
Oœrodku Edukacji Leœnej „Ja-
gielloñskie”.

Po niedzielnym koncer-
cie burmistrz Jerzy Sirak i sta-
rosta W³odzimierz Pietroczuk
podziêkowali za piêkny wy-

stêp i pokaz prawdziwego
kunsztu artystycznego. Wyra-
zili równie¿ nadziejê, i¿ nie by³

to ich ostatni koncert na
hajnowskiej scenie.

Koncert Pañstwo-
wego Zespo³u Pieœni i
Tañca Si³ Zbrojnych Re-
publiki Bia³orusi hucznie
otworzy³ sezon letnich im-
prez kulturalnych odby-
waj¹cych siê w Amfite-
atrze Miejskim, na które

ju¿ dziœ, w imieniu organizato-
rów, zapraszam.

Emilia Rynkowska

Siatkarskie emocje w Bia³owie¿y

Para Zrajkowski/Ma³achowski najlepsza w turnieju siatkówki pla¿owej

W minion¹ niedzielê na
stadionie gminnym w Bia³o-
wie¿y odby³ siê turniej siat-
kówki pla¿owej o puchar Pre-
zesów Towarzystwa Sporto-
wego ̄ ubr i UKS Olimpijczyk
Bia³owie¿a.

W zawodach wziê³o
udzia³ czternaœcie par z tere-
nu województwa podlaskiego.
Grano systemem brazylijskim,
czyli druga pora¿ka elimino-
wa³a zespó³ z zawodów.

- Bardzo ciê siê cieszê,
¿e mo¿emy siê dziœ spotkaæ w
Bia³owie¿y – mówi³ podczas
otwarcia turnieju Jaros³aw
Kutikow, prezes UKS Olim-
pijczyk Bia³owie¿a – mam
nadziejê, ¿e te zawody na sta-
³e wpisz¹ siê w kalendarz im-
prez sportowych w naszym
województwie i bêd¹ siê stale
rozrastaæ.

Poziom sportowych
zmagañ by³ bardzo wysoki.
Szczególnie mecze pó³fina³o-
we przynios³y wiele emocji.
Sk³ad pierwszej czwórki nie
by³ niespodziank¹, oprócz pary
Igor Jab³oñski/ Grzegorz Ku-
ry³o, jednej z najm³odszych par
turnieju. Zawodnicy reprezen-

tuj¹cy UKS Olimpijczyk Bia-
³owie¿a dopiero w tym roku
wkroczyli w wiek juniora.
Mimo tego w tym dniu radzili
sobie doskonale. Oprócz nich
w pó³fina³ach znalaz³y siê
pary: Bartosz Ma³achowski/

Bartosz Zrajkowski, Andrzej
Ignaciuk/Janusz Ignaciuk oraz
Micha³ Suchodo³a/Dawid
Skiepko.

Ostatecznie w finale
zmierzy³y siê pary Ma³achow-
ski/Zrajkowski i Suchodo³a/
Skiepko. Pierwszy set tego
spotkania by³ niezwykle emo-
cjonuj¹cy i wyrównany. Za-
koñczy³ dopiero przy stanie

Minister transportu po-
winien w dalszym ci¹gu dofi-
nansowywaæ kursowanie po-
ciagów pasa¿erskich miêdzy
Bia³ymstokiem a Grodnem.
Takie stanowisko przyj¹³ Za-
rz¹d Województwa Podlaskie-
go, którego posiedzeniu w dniu
29 maja przewodniczy³ wice-
marsza³ek Mieczys³aw Basz-
ko.

Obecnie utrzymywane
s¹ dwie pary pociagów relacji
Bia³ystok – Grodno w ci¹gu
doby, a po³¹czenia obs³uguje
spó³ka Przewozy Regionalne.
Roczna dop³ata do tych poci¹-
gów wynosi oko³o 3 mln z³.

Ministerstwo transpor-
tu zapowiedzia³o, ¿e bêdzie
dotowaæ te po³¹czenia tylko

Kto sfinansuje poci¹gi
na trasie Bia³ystok – Grodno?

do 8 grudnia br. Zarz¹d Woje-
wództwa uwa¿a, ¿e s¹ to po-
³¹czenia miêdzynarodowe, w
zwi¹zku z czym obowi¹zek ich
utrzymania spoczywa na w³a-
dzach centralnych, tak jak to
by³o do tej pory. Przerzucanie
tego obowi¹zku na samorz¹d
województwa jest bezzasad-
ne. Podobnie uwa¿aj¹ w³adze
samorz¹dowe innych woje-
wództw przygranicznych, któ-
re na najbli¿szym Konwencie
Marsza³ków przyjm¹ wspólne
stanowisko i zwróc¹ siê do
premiera Donalda Tuska o
stworzenie w bud¿ecie pañ-
stwa rezerwy celowej w kwo-
cie 55 mln z³ rocznie na sfi-
nansowanie po³¹czeñ trans-
granicznych.                        JK

29:27 dla hajnowsko-bia³owie-
skiej pary (przypomnijmy, ¿e
w siatkówce pla¿owej gra siê
do 21 punktów, trzeba mieæ
jednak przynajmniej dwa
punkty przewagi). W partii
zwyciêzcy pierwszego seta
nie dali ju¿ sobie wydrzeæ zwy-
ciêstwa i pewnie wygrali. W
meczu o trzecie miejsce bar-
dziej doœwiadczona dru¿yna

braci Ignaciuków zwyciê¿y³a
z par¹ Jab³oñski/Kury³o.

Partnerami zawodów
by³ urz¹d Gminy w Bia³owie-
¿y, Nadleœnictwo Bia³owie¿a
i Bia³owieski Oœrodek Kultu-
ry.

Pierwsza czwórka za-
wodów:

Bartosz Ma³achowski/
Bartosz Zrajkowski (Bia³o-
wie¿a/Hajnówka).

Dawid Skiepko/Micha³
Suchodo³a (Narewka).

Andrzej Ignaciuk/Ja-

nusz Ignaciuk (Lewkowo).
Igor Jab³oñski/ Grze-

gorz Kury³o (Bia³owie¿a).
Mateusz Gutowski

Cd. ze str. 4

chodu i jedzie do francuskie-
go hipermarketu na zakupy.
Po uzupe³nieniu ¿arcia w hisz-
pañskie owoce, belgijski ser i
greckie wino wraca do domu.
Gotuje obiad na rosyjskim ga-
zie. Na koniec siada na w³o-
skiej kanapie i... szuka pracy
w "polskiej" gazecie - znowu
nie ma!  Zastanawiasz siê, dla-
czego w Polsce nie ma pra-
cy???  Mi³ego dnia

(Micha³ Kornecki,

facebook)

DZIEÑ
Z ¯YCIA POLAKA
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Trójbój lekkoatletyczny to drugie zawody (po indywidualnych biegach
prze³ajowych) w roku szkolnym dla uczniów i uczennic z klas IV i m³. szkó³
podstawowych. Ka¿dy z uczestników tej imprezy sportowej bra³ udzia³ w trzech
najprostszych konkurencjach tj. biegu na 60 m., skoku w dal i rzucie pi³eczk¹
palantow¹. Trudnoœci przy starcie niskim z bloków startowych i problemy z
odbiciem i l¹dowaniem przy oddawaniu skoku, nie deprymowa³y. najm³odszych
lekkoatletów. Natomiast zaanga¿owanie i wola walki by³a godna podziwu.

Takie zmagania sportowe mo¿na by³o obejrzeæ dnia  11 maja 2012 roku
na „Orliku” przy ZS nr 1 w Hajnówce.

Przy piêknej, s³onecznej pogodzie rywalizowa³o piêæ reprezentacji dziew-
cz¹t i szeœæ ch³opców . £¹cznie startowa³o 66 osób.

Za miejsca I-III reprezentacje otrzyma³y pami¹tkowe medale, które ufun-
dowa³o Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

Organizatorem imprezy by³  Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy w
Hajnówce.

W zwi¹zku z brakiem funduszy powy¿sze zawody nie odbêd¹ siê na
szczeblach wy¿szych tj. pó³fina³ach i fina³ach wojewódzkich.

KLASYFIKACJA  DU¯YNOWA DZIEWCZ¥T
I miejsce – SP NAREW    -   358 pkt.
II miejsce – SP 5 HAJNÓWKA I  - 352 pkt.
III miejsce  - SP DUBINY – 261 pkt.
IV miejsce – SP 2 HAJNÓWKA – 244 pkt.
PK.- SP 5 HAJNÓWKA II (kl.III) – 290 pkt.

NAJLEPSZE  INDYWIDUALNIE W KLASYFIKACJI £¥CZNEJ
1) - BAÑKOWSKA BEATA (SP NAREW)   - 119 pkt.
2) - ZINCZUK JULIA (SP 2 HAJNÓWKA)  - 102 pkt.
3) - ̄ EMBROWSKA KAROLINA  (SP 5 HAJNÓWKA I)  - 97 pkt.
4) - DRU¯BA KAROLINA  (SP 5 HAJNÓWKA I) - 90 pkt.
5) - LASOTA ZOFIA (SP 5 HAJNÓWKA II)  - 87 pkt.
6) - £APIÑSKA EWA (SP 2 HAJNÓWKA) –  83 pkt.

NAJLEPSZE W BIEGU NA 60 M.
1)- BAÑKOWSKA BEATA  (SP NAREW) –  10,02
    - LASOTA ZOFIA (SP 5 HAJNÓWKA II)  –  10,02
 3)- ZINCZUK JULIA  (SP 2 HAJNÓWKA)  –  10,14
    - ¯EMBROWSKA KAROLINA  (SP 5 HAJNÓWKA I)  –  10,14
5)- GÓRSKA DARIA  (SP DUBINY) – 10,45
6)- £APIÑSKA EWA  (SP 2 HAJNÓWKA) – 10,56

NAJLEPSZE W SKOKU W DAL
1)- ZINCZUK JULIA (SP 2 HAJNÓWKA) –  3,44 m.
2)- £APIÑSKA EWA (SP 2 HAJNÓWKA)  - 3,42 m.
3)- ̄ EMBROWSKA KAROLINA  (SP 5 HAJNÓWKA II)  - 3,41 m.
   - DRU¯BA KATARZYNA  ( SP 5 HAJNÓWKA II) – 3,41 m.
5)- BAÑKOWSKA BEATA  (SP NAREW) – 3,25 m.
   - PTASZYÑSKA WERONIKA (SP DUBINY) – 3,25 m.

NAJLEPSZE W RZUCIE PI£ECZK¥ PALNTOW¥
 1)- BAÑKOWSKA BEATA   (SP NAREW)  –  27,50 m.

MISTRZOSTWA POWIATU HAJNOWSKIEGO W TRÓJBOJU LA
 2)- M£YNARCZYK WIOLETA  (SP 5 HAJNÓWKA I)   - 22,50 m.
 3)- DRU¯BA KATARZYNA (SP 5 HAJNÓWKA I)    -19,50 m.
   - FILIPIUK MARTYNA  (SP 2 HAJNÓWKA)   – 19,5 m.
 5)- BAÑKOWSKA KATARZYNA  (SP 2 NAREW)   – 18,5 m.
    - ZINCZUK JULIA (SP 2 HAJNÓWKA) - 18,5 m.
    - PTASZYÑSKA WERONIKA (SP DUBINY) – 18,50 m.

KLASYFIKACJA  DU¯YNOWA CH£OPCÓW
I miejsce – SP NAREW  -  447  pkt.
II miejsce –  SP 5 HAJNÓWKA I  - 377  pkt.
III miejsce  - SP 2 HAJNÓWKA  -   296  pkt.
IV miejsce – SP DUBINY – 264 pkt.
PK. SP 5 HAJNÓWKA II – 386 pkt.
PK. SP 5 HAJNÓWKA III – 261 pkt.

NAJLEPSI  INDYWIDUALNIE W KLASYFIKACJI £¥CZNEJ
1) - TARASIUK DAWID  (SP 5 HAJNÓWKA) - 99 pkt.
2) - £UKASZUK DANIEL (SP DUBINY) – 98 pkt.
    - MIÑKO DANIEL  (SP NAREW) - 98 pkt.
4) - ZANKIEWICZ £UKASZ  (SP NAREW)  - 95 pkt.
    - PARFIENIUK ANDRZEJ  (SP 5 HAJNÓWKA) - 95 pkt.
6) -£YSAKOWSKI ADRIAN (SP 5 HAJNÓWKA)  – 93 pkt.

NAJLEPSI W BIEGU NA 60 M.
1)- JAKUBOWSKI   MICHA£ (SP 5 HAJNÓWKA I) –  9,44
2)- TARASIUK DAW ID   (SP 5 HAJNÓWKA II)  –  9,49
3)- BAJKO DAWID (SP 2 HAJNÓWKA)  –  9,78
4)- SZYMAÑSKI ADAM  (SP 5 HAJNÓWKA II)  –  9,82
5)- ZANKIEWICZ £UKASZ  (SP NAREW)  – 9,88
6)- £YSAKOWSKI ADRIAN  (SP 5 HAJNÓWKA I)  – 9,98

NAJLEPSI W SKOKU W DAL
1)- OLSZEWSKI BARTOSZ  (SP 5 HAJNÓWKA I) – 3,65 m.
2)- £UKASZUK DANIEL  (SP NAREW)  - 3,60 m.
3)- MARKIEWICZ MICHA£ (SP 5 HAJNÓWKA I)  - 3,56 m.
4)-  PASZTELAN MATEUSZ (SP 5 HAJNÓWKA III) – 3,54 m.
5)- MIÑKO DANIEL  (SP NAREW) – 3,53 m.
6)- PARFIENIUK ANDRZEJ  (SP 5 HAJNÓWKA I) – 3,51 m.
   - TARASIUK DAWID (SP 5 HAJNÓWKA II) – 3,51

NAJLEPSI W RZUCIE PI£ECZK¥ PALNTOW¥
1)- £UKASZUK DANIEL  (NAREW) – 37,5 m.
2)- MIÑKO DANIEL (SP NAREW) – 37,0 m.
3)- OSTAPCZUK HUBERT (SP 2 HAJNÓWKA) – 36,5 m.
4)- ZANKIEWICZ £UKASZ (SP NAREW)  – 35,5 m.
5)- OLSZEWSKI BARTOSZ (SP 5 HAJNÓWKA I) – 30,5 m.
6)- ROGOZIÑSKI KAROL (SP 5 HAJNÓWKA I)   - 30,0 m.
   - TARASIUK DAWID (SP 5 HAJNÓWKA II) – 30,0 m.
   - PASZTELAN MATEUSZ (SP 5 HAJNÓWKA III) – 30,0 m.

Janusz Ludwiczak

W minion¹ niedzielê w ramach
ogólnopolskiej akcji Polska Biega od-
by³a siê bia³owieska edycja tej impre-
zy, zorganizowana przez Dom Dziec-
ka w Bia³owie¿y i Bia³owieski Oœro-
dek Kultury.

Poszczególne biegi podzielone
by³y na kategorie wiekowe. Na 200
metrów bieg³y dzieci do szóstego roku
¿ycia, na 400 metrów m³odzie¿y w
wieku siedem-trzynaœcie lat, a na 800
metrów m³odzie¿ do osiemnastego
roku ¿ycia. Biegi mia³y charakter ro-
dzinny, dzieci i m³odzie¿ startowa³y
razem z rodzicami.

Ca³a Bia³owie¿a biega
- To bardzo fajny pomys³ na

spêdzenie niedzielnego popo³udnia –
mówi nam jeden z uczestników impre-
zy – szczególnie, ¿e biegaj¹ dzieci ra-
zem z rodzicami. Dla najm³odszych to
prawdziwa frajda.

Na wszystkich uczestników za-
wodów czeka³y nagrody niespodzian-
ki, pami¹tkowe dyplomy oraz ognisko
z kie³baskami i s³odkim poczêstunkiem.
Warto nadmieniæ, ¿e akcja Polska Bie-
ga odby³a siê w Bia³owie¿y po raz
pierwszy.

Mateusz Gutowski

Fot. Walenty Leoniuk
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