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17 maja br. Rynek Ko-
œciuszki w Bia³ymstoku. Widaæ
przygotowania do du¿ej uroczy-
stoœci. Wszêdzie zielone mundu-
ry Stra¿y Granicznej. Dziœ œwiêto
tej formacji i zarazem jubileusz
XX-lecia! Wokó³ placu zgroma-
dzi³o siê du¿o mieszkañców Bia-
³egostoku. S¹ wszystkie w³adze
wojewódzkie i miejskie, parla-
mentarzyœci, byli i obecni komen-
danci Stra¿y Granicznej, wojsko-

XX-lecie Podlaskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej

Œwiêto Stra¿y Granicznej - Parada
we delegacje z Bia³orusi, Rosji (Ob-
wód Kaliningradzki), Litwy, Unii Eu-
ropejskiej, kombatanci. Z katedry
wychodz¹ po mszy kompanie oficer-
skie i funkcjonariuszy, kompania re-
prezentacyjna SG pod sztandarem i
... nieoczekiwana atrakcja  - orkie-
stra reprezentacyjna SG w mundu-
rach podhalañczyków, a nawet w
strojach góralskich. Obok staje plu-
ton kawalerii z proporcami na lan-
cach. Parada!
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Specjalne wyró¿nienie Pos³a To³wiñskiego dla Aleksandra Bo¿ko

Nagrodzono najpopularniejszych sportowców Ziemi Bielskiej
20 maja br. w Bielsku

Podlaskim mia³o miejsce wielkie
wydarzenie. By³a nim Gala
Sportowa, podczas której podsu-
mowano VII Plebiscyt na „Naj-

popularniejszego Sportowca
Ziemi Podlaskiej 2010 r.” oraz
gmin wchodz¹cych w sk³ad pow.
bielskiego, którego organizato-

rem jest nasz dwutygodnik.
Wspó³organizatorami tego
wspó³zawodnictwa s¹: starosta
bielski, burmistrzowie miast i
wójtowie gmin.

Tegorocznej edycji Plebi-
scytu honorowo patronowali po-
s³owie na Sejm RP Jaros³aw
Matwiejuk i  Krzysztof To³wiñ-

ski, Podlaska Rada Olimpijska
PKOl oraz Zrzeszenie „Podla-
sie”.

W Sali konferencyjnej
Urzêdu Gminy Bielsk Podlaski,

gdzie mia³a miejsce
uroczystoœæ zjawili siê
g³owni bohaterowie –
sportowcy ich nauczy-
ciele, trenerzy oraz
fani sportu.

Przyby³o te¿
wielu zaproszonych
goœci: pose³ na Sejm
RP – Jaros³aw Ma-
twiejuk, pos³a Krzysz-
tofa To³wiñskiego,
który z powodu obo-
wi¹zków parlamentar-
nych nie móg³ uczest-
niczyæ w uroczystoœci
reprezentowa³ – Ry-

szard Œwierczewski, red. naczel-
ny portalu internetowego „Pod-
laski Bluszcz”, Jerzy Leszczyñ-
ski – z-ca dyrektora Podlaskie-

go Oddzia³u ARiMR w £om¿y,
starostê bielskiego S³awomira
Snarskiego reprezentowa³ –
Grzegorz Tymiñski, naczelnik
Wydzia³u Oœwiaty.

Przybyli równie¿ Ma-
riusz Korzeniewski –
dyrektor oddzia³u po-
wiatowego ARiMR w
Bielsku Podlaskim oraz
dyrektorzy szkó³.

Gala rozpoczê³a
siê smutnym akcentem,
minut¹ ciszy uczczona
zosta³a pamiêæ zmar³e-
go przedwczeœnie przed
kilkoma miesi¹cami
Hieronima Wawrzyñ-
skiego, pierwszego re-
daktora naczelnego
„Wieœci Podlaskich”.

Prawdziw¹ sportow¹ fetê
rozpocz¹³ hymn olimpijski ode-
grany przez znanego bia³ostoc-
kiego kompozytora Roberta Pan-
ka.

Po krótkim wyst¹pieniu
wydawcy  „Wieœci Podlaskich”
– Wies³awa Soko³owskiego i
kanclerza Kapitu³y Plebiscytu –
Grzegorza Tymiñskiego dalsz¹
czêœæ pi¹tkowego spotkania

wspaniale poprowadzi³a Kata-
rzyna Stepaniuk.

Rozpoczê³a podsumowa-
nie ostatniej edycji wspó³zawod-
nictwa od mocnego uderzenia
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27.05.2011 r. (pi¹tek)
PLAC im. JANA PAW£A II

ŒWIÊTO  KULTURY M£ODZIE¯Y SZKOLNEJ
Godz. 9.00 – Spotkanie przy Ratuszu

– Symboliczne przekazanie m³odzie¿y kluczy do bram miasta
   przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
– Przemarsz uczestników do Amfiteatru

PARK KRÓLOWEJ HELENY - AMFITEATR MIEJSKI
ŒWIÊTO  KULTURY M£ODZIE¯Y SZKOLNEJ
Godz. 9.30 – Prezentacja szkolnych programów artystycznych

   zwi¹zanych z „Miêdzynarodowym Rokiem Lasów”
- Program „Magiczny œwiat baniek mydlanych” - Wroc³awski Teatr Sztuk
- Spektakl dla dzieci pn. „Zabawa w tropikach czyli AFRYKAÑSKA PRZYGODA”
  - Scena M³odego Widza w Krakowie

MIEJSKI OŒRODEK SPORTU I REKREACJI - STADION
Godz. 9.00 MOSiR BIELSK PODLASKI CUP 2011

 (Turniej pi³ki no¿nej ch³opców szkó³  podstawowych rocznik 1999 i m³odsi)
ZESPÓ£ SZKÓ£ NR 1 im. Marsza³ka J. K. Pi³sudskiego

Godz. 17.00 – Mistrzostwa Miasta Bielsk Podlaski w Tenisie Ziemnym
   o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miasta Bielsk Podlaski

SALA WIDOWISKOWA BIELSKIEGO DOMU KULTURY
KONCERT INAUGURUJ¥CY  XXXII DNI BIELSKA PODLASKIEGO
Godz. 17.00 - Wyst¹pienia okolicznoœciowe, wrêczenie odznaczeñ i medali pañstwowych

- Koncert zespo³ów artystycznych:
Studio Piosenki „Fart”
Zespo³y zagraniczne z miast partnerskich (Rumunia, Bu³garia, Mo³dawia)
Ukraiñski Chór Mêski  „¯urawli”

28.05.2011 r. (sobota)
P£YWALNIA MIEJSKA „WODNIK”

Godz. 9.00 - Zawody P³ywackie o Puchar Burmistrza  Miasta Bielsk Podlaski
ZESPÓ£ SZKÓ£ NR 1 im. Marsza³ka J. K. Pi³sudskiego

Godz. 9.00 - Mistrzostwa Miasta Bielsk Podlaski w Tenisie Ziemnym
  o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miasta Bielsk Podlaski
  „MOJE BOISKO ORLIK 2012” ul. Szkolna 12

Godz. 9.00    - Turniej pi³ki no¿nej dla szkó³ ponadgimnazjalnych
PARK KRÓLOWEJ HELENY -  AMFITEATR MIEJSKI

JARMARK JAGIELLOÑSKI
Godz. 10.00 - Kiermasz produktów rêkodzielniczych i rzemieœlniczych, regionalnych dañ

  i ekologicznych produktów ¿ywnoœciowych
- Oferty gospodarstw agroturystycznych
- Stoisko i wystawa pod has³em „Dla zdrowia”
  Stowarzyszenia Osób Niepe³nosprawnych „Szansa” i Stowarzyszenia Diabetyków

Godz. 12.00 - II Integracyjny Bieg Szlakiem Jagielloñskim ulicami miasta po³¹czony
  z IX Zawodami Sportowymi Osób Niepe³nosprawnych pow. Bielskiego
  (Start – Zespó³ Szkó³ im. A. Mickiewicza)

Godz. 16.00      KONCERT  ZESPO£ÓW
- Zespó³ Pieœni i Tañca „PODLASKIE KUKU£KI”
- Zespó³ Folkloru Tradycyjnego Bia³orusinów Ziemi Bielskiej „¯EMERWA”
- Zespó³ Pieœni Regionalnej „£UNA”
- Ukraiñski Zespó³ Pieœni i Tañca „RANOK”
- Mêski Zespó³ „KURANTY”
- Zespó³ Pieœni Bia³oruskiej „MA£ANKA”
- Ludowy Zespó³ Pieœni i Tañca „SKOWRONKI”

Godz. 19.00 Wystêpy zespo³ów zagranicznych z miast partnerskich (RUMUNIA, BU£GARIA,
MO£DAWIA) i uczestników VI Miêdzynarodowego Festiwalu „PODLASKA NUTA”

Godz. 21.00 Koncert zespo³u „IMPULS”
SALA WIDOWISKOWA BIELSKIEGO DOMU KULTURY

VI MIÊDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI „PODLASKA NUTA”
Godz. 12.00 –  Przes³uchania konkursowe  I blok
Godz. 15.30 –  Przes³uchania konkursowe  II blok

MIEJSKI OŒRODEK SPORTU I REKREACJI – STADION
Godz. 17.00 –  Mecz Pi³ki No¿nej IV Ligi BKS TUR – PIAST Bia³ystok

29.05.2011 r. (niedziela)
ZALEW  PRZY  GÓRZE ZAMKOWEJ

ZAWODY WÊDKARSKIE DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y
Organizator: Ko³o PZW w Bielsku Podlaskim
Godz.   6.00 - 9.00       I grupa – m³odzie¿ od 13 do 16 lat
Godz. 10.00 - 13.00    II grupa – dzieci od 8 do 12 lat

ZESPÓ£ SZKÓ£ NR 1 im. Marsza³ka J. K. Pi³sudskiego
Godz. 9.00 -  Mistrzostwa Miasta Bielsk Podlaski w Tenisie Ziemnym

   o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miasta Bielsk Podlaski
   „MOJE BOISKO ORLIK  2012” ul. Szkolna 12

Godz. 9.30 -  Turniej siatkówki dla m³odzie¿y od 16 roku ¿ycia (mo¿liwoœæ dru¿yn mieszanych)
MIEJSKI OŒRODEK SPORTU I REKREACJI – SALA KAWIARNIANA

Godz. 10.00 - Turniej Szachowy im. Franciszka Tatarczuka i Aleksandra Topolewskiego
o Puchar Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

MIEJSKI OŒRODEK SPORTU I REKREACJI – STADION
MECZE PI£KI NO¯NEJ GRUP M£ODZIE¯OWYCH
Godz. 11.00 – MOSiR Bielsk Podlaski – Narew Choroszcz (trampkarze m³odsi)
Godz. 14.30 – MOSiR Bielsk Podlaski – MOSiR Siemiatycze (juniorzy m³odsi)

HOPKI przy ul. Batorego
Godz. 14.30      – Zawody rowerowe DIRT JUMP 2011
NIEDZIELA Z GWIAZD¥

ul. KOPERNIKA PRZY URZÊDZIE MIASTA
Godz. 16.00 -   Koncert Galowy Laureatów VI Miêdzynarodowego Festiwalu Piosenki

   „PODLASKA NUTA”
Godz. 17.30 - Wystêpy zespo³ów zagranicznych  z miast partnerskich (RUMUNIA, BU£GARIA,

  MO£DAWIA)
- Pokaz sprzêtu i wyszkolenia stra¿aków

- Poznajemy pracê policji
Godz. 19.00 - Koncert zespo³u „ANIMA”
Godz. 21.00 - Koncert Gwiazdy -  PATRYCJA MARKOWSKA
Godz. 22.00 - Pokaz sztucznych ogni

30.05.2011 r. (poniedzia³ek)
BIELSKI DOM KULTURY

Godz. 13.00 - OTWARCIE WYSTAWY MALARSTWA  ANDRZEJA FILIPOWICZA Z
GRODNA

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Godz. 10.00 -   „W ŒWIECIE CZES£AWA MI£OSZA”  spotkanie z dr hab. Dariuszem Kulesz¹

   prof. Uniwersytetu w Bia³ymstoku
Godz. 13.00 -  AKADEMIA SZEWCZENKOWSKA  - fina³ regionalnego konkursu

   recytatorskiego pt. „Ukraiñskie s³owo”
W programie:
- wystêp laureatów konkursu
- wystêp Ukraiñskiego Zespo³u Pieœni i Tañca „Ranok”
- prezentacja multimedialna „Malarstwo Tarasa Szewczenki”“

MIEJSKI OŒRODEK SPORTU I REKREACJI - STADION
Godz. 9.00   -  MISTRZOSTWA BIELSKA PODLASKIEGO W LEKKIEJ ATLETYCE SZKÓ£
PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH o Puchar Burmi-
strza Miasta Bielsk Podlaski

SALA WIDOWISKOWA BIELSKIEGO DOMU KULTURY
Godz. 17.00 - DOROCZNY KONCERT UCZNIÓW Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st.

i Prywatnej Szko³y „DUX”  w Bielsku Podlaskim
Imprezy towarzysz¹ce:
-  „Kramik Bielski” - wystawa wydawnictw regionalnych czynna w dniach:
27-31.05.2011 r.   - Miejska Biblioteka Publiczna
- „Tajemniczy Rêcznik” – wystawa czynna codziennie (oprócz poniedzia³ków)
w godz. 10.00-17.00  maj-wrzesieñ 2011 – Muzeum w Bielsku Podlaskim
- Wystawa malarstwa Andrzeja Filipowicza (Grodno) czynna w dniach:
30.05- 20.06.2011 r. – Bielski Dom Kultury

PROGRAM XXXII  DNI BIELSKA PODLASKIEGO 27-30.05.2011 r.

Œwiêto Stra¿y Granicznej
Przemawia komendant POSG, p³k Leszek Czech, przypominaj¹c czas

powstania i historiê  SG w województwie podlaskim. A potem wrêczenie
awansów, odznaczeñ, nagród. Prezentujemy kilka zdjêæ z tej piêknej uro-
czystoœci.                                                                         (Wies³aw Pietuch)
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To jedyna okazja, ¿eby
us³yszeæ te g³osy na ¿ywo.
Raz w roku, a tym razem w
swoim odœwiêtnym wydaniu
do Warszawy, Krakowa i Bia-
³egostoku zawita reprezenta-
cja boskiej muzyki.

Na XXX Miêdzynaro-
dowym Festiwalu Muzyki
Cerkiewnej – Hajnówka 2011
w Bia³ymstoku, a tak¿e m. in.
w Warszawie i Krakowie (od
24 do 29 maja), bêdzie mo¿-
na us³yszeæ chóry  prezentu-

j¹ce przeró¿ne tradycje
wschodniego chrzeœcijañstwa
z takich krajów jak: £otwa,
Armenia, Rosja, Bia³oruœ,
Szwecja, Gruzja, Litwa, Fran-
cja, Ukraina, Mo³dawia, S³o-
wacja, czy Kazachstan. Z oka-
zji XXX - lecia Festiwalu,
wœród wykonawców znajd¹
siê zwyciêzcy jego poprzed-
nich edycji – chóralny creme
de la creme - otrzymuj¹ce wy-
ró¿nienia na wszystkich œwia-
towych imprezach tego niszo-
wego gatunku. Wywodz¹cych
siê z ró¿nych pañstw i œrodo-
wisk, wyznañ i kultur chórzy-
stów ze wszystkich 30 chórów
bior¹cych udzia³ w tegorocz-
nej edycji Festiwalu, oprócz
profesjonalizmu wykonania
³¹czy ogromny zapa³ do pre-
zentowania dorobku muzycz-
nej spuœcizny wschodniego
chrzeœcijañstwa w jego pra-
wos³awnych, ormiañskich,
staroobrzêdowych, grekoka-
tolickich czy koptyjskich od-
mianach. Spotkaj¹ siê na nim
zarówno chórzyœci  chwal¹cy
Boga podczas nabo¿eñstw w
œwi¹tyniach, cz³onkowie chó-
rów akademickich, jak te¿ i
profesjonalni muzycy filhar-
monii. Nie jest to tylko uczta
dla ucha i duszy ale te¿ dla
oczu. Wystêpy artystów nie
rzadko podkreœla ich regio-
nalny strój, co razem tworzy
wyj¹tkowe i niezapomniane
widowisko.

Warszawa

25 maja w Sali Koncer-

towej Filharmonii Narodowej
wyst¹pi Pañstwowy Akade-
micki Rosyjski Chór im. A.
Swiesznikowa z Moskwy z
koncertem „Arcydzie³a rosyj-
skiej muzyki chóralnej”
³¹cz¹cym kompozycje muzy-
ki cerkiewnej z klasyczn¹
muzyk¹ chóraln¹ rosyjskich
kompozytorów. Jest to jeden
z najstarszych i najbardziej
znanych rosyjskich chórów
maj¹cy w swoim repertuarze
kompozycje od muzyki cer-

kiewnej rosyjskich klasyków
XIX wieku (S. Rachmaninow,
A. Archangielski) po wspó³-
czesnych kompozytorów tego
gatunku (K. Penderecki, A.
Pärt)  i XX wieku, ale rów-
nie¿ aran¿acje rosyjskiej mu-
zyki ludowej i piosenek cza-
sów Zwi¹zku Radzieckiego.

27 maja w Koœciele
Ewangelicko- Augsburskim
p.w. Œw. Trójcy odbêdzie siê
kameralny koncert Muzyki
Cerkiewnej w wykonaniu fe-
stiwalowej ekstraklasy. Wy-
st¹pi¹: paryska gwiazda -
Chór Soboru p.w. Œw. Alek-
sandra Newskiego, kazachski
doceniany na ca³ym œwiecie
Kameralny Chór Pañstwowej
Filharmonii, Kapela Chóral-
na Filharmonii „Jaros³awija”,
Krymski „Tawriczeskij B³a-
gowiest” oraz Chóry Radia i
Telewizji Bia³orusi i Mo³da-
wii. Wydarzenie na Kredyto-
wej co roku przyci¹ga wielu
entuzjastów precyzyjnych
dŸwiêków, niezwyk³ej pasji
œpiewania i przypominania
zapominanych czêsto trady-
cyjnych nut.

Kraków

Podczas Krakowskich
Spotkañ z Muzyk¹ Cerkiewn¹
prezentowane s¹ najlepsze
zespo³y chóralne wykonuj¹ce
muzykê sakraln¹ prawos³a-
wia, w tym uczestnicy Miê-
dzynarodowego Festiwalu
Muzyki Cerkiewnej – Haj-
nówka. Wykonawcy to laure-
aci œwiatowych festiwali,

Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej - Hajnówka:
Wielokulturowy Chóralny Œpiew Duszy

koncertuj¹cy w Europie i na
ca³ym œwiecie. Krakowskie
Spotkania z Muzyk¹ Cer-
kiewn¹ to jedyna, unikalna
mo¿liwoœæ zetkniêcia siê z
muzyk¹ prawos³awia w Kra-
kowie. Festiwal organizowa-

ny jest ju¿ od osiemnastu lat.
W tym czasie wyst¹pi³o po-
nad piêædziesi¹t zespo³ów re-
prezentuj¹cych ró¿ne style
wykonania, programy i reper-
tuar. Dom Kultury „Podgó-
rze” mia³ zaszczyt zaprezen-

towaæ krakowskiej publiczno-
œci zarówno zespo³y o œwia-
towej renomie i s³awie, jak
równie¿ ma³e chóry parafial-
ne, zachwycaj¹ce publicznoœæ
autentyzmem wykonañ.

26 maja w Bazylice

OO Dominikanów wyst¹pi
Kapela Chóralna „Moldova”
Radia i Telewizji Mo³dawii –
uczestnik XXX Miêdzynaro-
dowego Festiwalu Muzyki
Cerkiewnej – „Hajnówka
2011”.

27 maja w Bazylice
Mariackiej wyst¹pi Kameral-
ny Chór „Tawriczeskij B³ago-
wiest” z Symferopola (Ukra-
ina) – uczestnik XXX Miê-
dzynarodowego Festiwalu
Muzyki Cerkiewnej – „Haj-
nówka 2011”.

Honorowe Patronaty
nad XXX Jubileuszow¹
edycj¹ Miêdzynarodowego
Festiwalu Muzyki Cerkiew-
nej – Hajnówka 2011 w Bia-
³ymstoku, sprawuj¹: Prezy-
dent RP – Bronis³aw Komo-
rowski, Minister Kultury oraz
Patronat Artystyczny –
Krzysztof Penderecki.

¯ycz¹c niezapomnia-
nych duchowych i artystycz-
nych doznañ, serdecznie za-
praszam na festiwalowe kon-
certy.

Miko³aj Buszko
Inicjator i Dyrektor

Festiwalu
tel.: 85 682 20 89
85 682 32 02
505 003 107
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7 maja w Mszy œw.
koncelebrowanej w intencji
motocyklistów w koœciele
Mi³osierdzia Bo¿ego w Biel-
sku Podlaskim z okazji roz-
poczêcia sezonu motocyklo-
wego przewodniczy³ delegat
biskupa drohiczyñskiego

Antoniego Dydycza, ks.
pra³. Zbigniew Rostkowski
- wikariusz generalny diece-
zji drohiczyñskiej.

W deszczowe przed-
po³udnie kilkaset motocykli
ró¿nych marek: Hondy,
Yamahy, Kawasaki, Suzuki,
Dniepry, Emki i Urale zapar-
kowa³o przed œwi¹tyni¹. Ich
w³aœciciele, którzy przybyli
z ró¿nych rejonów, g³ównie
pó³nocno – wschodniej i
centralnej Polski, uczestni-
czyli w Eucharystii. Zebra-
nych w œwi¹tyni powita³ ks.
Proboszcz Marian Wy-
szkowski. W uroczystoœci
wziêli udzia³ tak¿e ksiê¿a –
motocykliœci z archidiecezji
bia³ostockiej i diecezji
³om¿yñskiej: ks. Daniel
Ciulkin, ks. Karol Cimoch i
ks. Leszek Jastrz¹b.

Uroczyste zainaugurowanie sezonu motorowego i poœwiêcenie sztandaru motocyklistów w parafii p.w. Mi³osierdzia Bo¿ego w Bielsku Podlaskim

„W drogê z nami wyrusz Panie”
 W homilii ks. Zbi-

gniew Rostkowski nawi¹zu-
j¹c do religijnej piosenki „W
drogê z nami wyrusz Panie”,
zaapelowa³, aby w ka¿d¹
drogê ¿ycia wyruszaæ z
Chrystusem, który jest gwa-
rancj¹ prawdziwej wolnoœci

cz³owieka. Ta pieœñ, powin-
na staæ siê hymnem motocy-
klistów. Przypomnia³, ¿e
Bóg daj¹c Przykazania i po-
wo³uj¹c przewodników na
drogach zbawienia, pragn¹³ 
i wci¹¿ pragnie wyprowa-
dzaæ cz³owieka w niewoli.

 - Mo¿e szybujesz nie-
raz z zawrotn¹ prêdkoœci¹,
mo¿e siê chcesz popisaæ,
s³uchasz ryku silnika, który
równomiernie towarzyszy
przez kolejne kilometry, a ja
stawiam ci pytanie w imie-
niu Boga – czy naprawdê je-
dziesz do przodu? Czy mo¿e
tkwisz i jesteœ zniewolony?
Bóg czeka na rozwój ka¿de-
go cz³owieka, ale nie chce
jego zniewolenia przez pra-
cê, na³óg, seks, czy grzech,
który pêta.

Po homilii ks. Pra³at
poœwiêci³ sztandar motocy-

klistów z wizerunkiem œw.
Krzysztofa, czuwaj¹cego
nad nimi, has³em: „Bóg Ho-
nor Ojczyzna” oraz herbem
diecezji drohiczyñskiej.

Ks. Janusz Szamañ-
ski, wieloletni organizator
uroczystoœci i duszpasterz
motocyklistów powiedzia³,
¿e jako ludzie wolnoœci
przychodz¹ oni ze swym
sztandarem, aby  by³ zna-
kiem oddania siê pod opie-
kê Bogu za przyczyn¹ jego
œwiêtych. Mówi³, ¿e od piê-
ciu lat, wiosn¹ i jesieni¹,
motocykliœci gromadz¹ siê
w tym koœciele, dziêki
uprzejmoœci ks. kan. Maria-
na Wyszkow-
skiego. „Ta
œwi¹tynia gro-
madzi œrodowi-
sko polskich
motocyklistów.
Przyje¿d¿aj¹ tu-
taj, nie tylko z
regionu, ale z
ca³ego kraju, nie
bacz¹c na wa-
runki pogodowe
i odleg³oœæ. Po
prostu chc¹ byæ
razem we
w s p ó l n o c i e
przed Bogiem,
po³¹czeni pasj¹,
która jak ¿adna
inna, daje po-
czucie wolnoœci.

Ks. Janusz Szymañsk
zaczyna³ tradycyjnie od „ko-
marka. - Motocykliœci to
zgrana, solidarna i otwarta
grupa spo³eczna, która po-
trafi siê zorganizowaæ i nieœæ
pomoc innym - podkreœla
wdziêczny Opatrznoœci Bo-
¿ej za ³askê przynale¿enia do

tego œrodowiska ks. Janusz.
Zbigniew Hryniewic-

ki, przedstawiciel motocy-
klistów dziêkuj¹c za poœwiê-

cenie sztandaru powiedzia³,
¿e: „Sztandar to najgodniej-
szy znak danej zbiorowoœci
i symbol wysokiego stopnia
skupienia siê jej cz³onków
wokó³ g³oszonych idei. Tak,
jak flaga narodowa jest dla
Polaków symbolem Polski,
narodu i ziemi, tak sztandar

dla polskich motocyklistów
jest symbolem naszej ojczy-
zny, diecezji i œrodowiska, w
którym funkcjonuje. Uze-

wnêtrznia on
szczytne wartoœci
duchowe i moralne.
Symbolizuje te¿ ta-
kie idee, jak pra-
woœæ i godnoœæ. Dla
ka¿dego z nas ten
nowy, poœwiêcony
sztandar bêdzie to-
warzyszem w chwi-
lach szczególnie
wa¿nych dla naszej
wspólnoty”.

Po obrzêdzie
poœwiêcenia moto-
rów uczestnicy w
paradnym szyku
przejechali przez
miasto i udali siê na
majowy piknik w
Boækach, zorgani-

zowany przez tamtejszy
Urz¹d Gminy. By³a tam
mo¿liwoœæ otrzymania em-
blematów z wizerunkiem
œw. Krzysztofa, z³o¿enia
ofiar na potrzeby Polonii z
Litwy i oddania krwi dla
ofiar wypadków drogowych.

Tadeusz Szereszewski 

wystawa

 27.05.2011 godz. 18.00
 na wernisa¿u:

 pokaz caligraffiti - The-
osone

gramofony - EsDwa
wystawa czynna do

28.08.2011

wiecej na:
www.centrumzamenhofa.pl

Wiara Nadzieja Mi³osz

to projekt oparty na tekstach
z tomu „Œwiat. Poema naiw-
ne". Projekt jest prób¹  twór-
czej interpretacji poezji Cze-
s³awa Mi³osza poprzez
„przek³ad" tekstu pisanego
 na jêzyk obrazu, dŸwiêku,
formy plastycznej oraz na
jêzyk brajla i jêzyk migowy.
Poszczególne elementy sk³a-
dowe projektu wykonaj¹
m³odzi twórcy, specjalizuj¹-
cy siê w typografii, kaligra-
fii, graffiti, animacji kompu-
terowej, performance, hap-
peningu.

 Fina³em projektu bêdzie in-
teraktywna wystawa multi-
medialna oraz cykl wyda-
rzeñ towarzysz¹cych (po-
przedzaj¹cych wystawê i or-
ganizowanych w trakcie jej
trwania).
Zapraszamy!

PATRONI MEDIALNI:

P AT R O N AT
HONOROWY:
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Czy jest to najnowsza

inwestycja IKEA? Dlaczego

zlokalizowano j¹ w tej czê-

œci Polski?

Starania w celu wybu-
dowania fabryki we wschod-
niej Polsce trwa³y ponad dwa
lata. Firma Swedspan prze-
prowadzi³a dok³adne analizy
potencjalnych obszarów in-
westycyjnych -  braliœmy pod
uwagê ponad 15 ró¿nych
miejsc. Czynnikami, które
zadecydowa³y o wyborze
gminy Orla by³o bliskie po³o-
¿enie drogi krajowej nr 66
prowadz¹cej do przejœcia gra-
nicznego w Po³owcach i jed-
noczeœnie zapewniaj¹cej do-
stêp do bia³oruskiej kolei. In-
nym istotnym czynnikiem,
który wziêliœmy pod uwagê
by³a sytuacja na lokalnym

rynku pracy.
Czy pracownicy fi-

zyczni zatrudnieni na budo-

wie oraz dostawcy po-

chodz¹ z regionu?

Tak, oko³o 83% na-
szych pracowników pochodzi
z regionu Podlasia, w tym z
Bia³egostoku i okolic. Cieszy-
my siê, ¿e mo¿emy wesprzeæ
rozwój lokalnego rynku pra-
cy poprzez zatrudnianie osób
pochodz¹cych z tego regionu.
Podobnie jak wszyscy inni
ubiegaj¹cy siê o pracê w na-
szej firmie, chêtni z Podlasia
musz¹ spe³niaæ kryteria
Swedpans Polska zwi¹zane z
posiadanymi umiejêtnoœciami
i doœwiadczeniem zawodo-
wym. Proces rekrutacyjny w
Swedspan jest rygorystyczny,
koncentrujemy siê na wyso-

IKEA w Orli
ce wykwalifikowanych pra-
cownikach, poniewa¿ aby zre-
alizowaæ nasz¹ ambitn¹ stra-
tegiê rozwoju potrzebujemy
silnej i energicznej za³ogi.

Czy fabryka bêdzie

mia³a swoj¹ w³asn¹ elek-

trowniê, jaki rodzaj paliwa

bêdzie u¿ywany?

W fabryce powstanie
elektrownia, w której energia
bêdzie pozyskiwana z bioma-
sy. Zapewni to nam Ÿród³o
energii termicznej potrzebnej
do produkcji oraz energii
elektrycznej wykorzystywa-
nej w niektórych procesach z
ni¹ zwi¹zanych.

W okolicach Bielska

Podlaskiego nie s¹ obecnie

prowadzone ¿adne inwesty-

cje drogowe. Ciê¿arówki

Swedspan niszcz¹ drogi,

które i tak s¹ ju¿ w nie naj-

lepszym stanie. Jakie s¹ per-

spektywy w tym zakresie?

Swedspan Polska nie
jest w³aœcicielem dróg, w
zwi¹zku z czym wszelkie py-
tanie dotycz¹ce inwestycji
drogowych powinny byæ kie-
rowane do w³adz lokalnych.
Jesteœmy otwarci na wspó³-
pracê i chêtnie wspieramy lo-
kalne dzia³ania.

Chcielibyœmy podkre-
œliæ, ¿e Swedspan dba o to,
aby obci¹¿enie ciê¿arówek z
drewnem, które przyje¿d¿aj¹
do naszej fabryki, by³y zgod-
ne z przepisami polskiego
prawa. Przegotowaliœmy pod-
budowê pod drogê powiatow¹
bêd¹c¹ jednoczeœnie drog¹
dojazdow¹ do fabryki. Droga
ta by³a przez nas tak¿e

oczyszczana ze œniegu i b³o-
ta, gdy wymaga³y tego warun-
ki atmosferyczne. Ponadto,
polepszyliœmy jakoœæ drogi
znajduj¹cej siê po drugiej
stronie budowy, aby lokalnym
rolnikom ³atwiej by³o z niej
korzystaæ.

Czy za³oga pracowni-

ków zosta³a ju¿ zrekrutowa-

na i jest obecnie szkolona?

Kto prowadzi te szkolenia?

Ca³y czas przyjmuje-
my nowych pracowników,
proces rekrutacyjny na ró¿ne
stanowiska jest w toku. Jeœli
nasi pracownicy potrzebuj¹
szkoleñ, organizujemy je we-
wnêtrznie lub wysy³amy pra-
cowników na szkolenia ze-
wnêtrzne, aby mogli zapoznaæ
siê z obs³ug¹ maszyn.

 (piw)

Pisaliœmy o tym, ¿e na
Podlasiu zniknê³o ponad
pó³milionowe stado owiec,
skubi¹ce trawê jeszcze pod
koniec lat osiemdziesi¹tych.
Zadecydowa³y o tym nowe
uwarunkowania ekonomicz-
ne – likwidacja polskiego
przemys³u w³ókienniczego,
brak krajowego popytu na
baraninê itp. Na naszym te-
renie nie ma równie¿ do ho-
dowli owiec dop³at Unii
Europejskiej, chocia¿ na
ubieg³orocznej Polagrze
obiecywa³ je minister rolnic-
twa, Marek Sawicki. Dop³a-
ty, które powoduj¹ skokow¹
op³acalnoœæ hodowli owiec

Owczarze z Kiersnówka
s¹ w województwach pod-
karpackim, ma³opolskim,
opolskim, œl¹skim i dolno-
œl¹skim. Jednym z warun-
ków jest miêdzy innymi wy-
sokoœæ  300 m. n. p. m. W
tym roku dop³aty otrzymaj¹
woj. œwiêtokrzyskie i ³ódz-
kie. Rozumiemy, ¿e œwiêto-
krzyskie. Ale ³ódzkie ? A u
nas takie wysoczyzny nad-
burzañskie, sokólskie, su-
walskie. I na dodatek mamy
tradycje i nadal czynnych,
wspania³ych owczarzy. Od-
wiedziliœmy niedawno jed-
nego z nich.

To go-
spodarstwo
El¿biety i Jó-
zefa Rokic-
kich, z Kier-
snówka Ko-
lonii w gmi-
nie Brañsk.
P i e r w s z y
rzut oka na
g o s p o d a r -
stwo to solid-
ne zabudo-
wania, po-
rz¹dek, du¿y park nowych
maszyn rolniczych. Gospo-

darz, wielokrotnie nagradza-
ny na arenach lokalnych i
ogólnopolskich za swoj¹
hodowlê, okaza³ siê cz³o-
wiekiem skromnym, skupio-
nym na swojej wielopokole-
niowej pasji. Z nieukrywan¹
jednak dum¹, zaprezentowa³
nam imponuj¹c¹ kolekcjê
pucharów, statuetek i meda-
li za hodowlane osi¹gniêcia.

W rozmowie okaza³o
siê, ¿e owce hodowali ju¿
przed wojn¹ rodzice – Jan i
Eugenia Rokiccy.

To po nich, Józef,

przej¹³ zami³owania i umie-
jêtnoœci. A i teraz s¹ nastêp-
cy: syn Krzysztof, synowa
Teresa – obydwoje po wy-
¿szych studiach ekonomicz-
nych. A i ma³y, czteroletni
wnuk Kubuœ, ju¿ bez obaw
podchodzi do owiec z
garstk¹ siana w rêku. Do ro-
dzinnego klanu znakomitych
owczarzy, nale¿y równie¿
najstarszy syn Tomasz, któ-
ry pracê magistersk¹ i dok-
torat pisa³ z owczarstwa. Jest
pracownikiem naukowym

na SGGW w Warszawie i
zajmuje siê m.inn. sprawa-

mi owczar-
stwa w Pol-
sce. Publiku-
je na forum
krajowym i
miêdzynaro-
dowym.

Idzie-
my do
owczarni. To
du¿y obiekt
z kilkuset
b o k s a m i .
Blisko 400
matek, kil-

kanaœcie wspania³ych, me-
dalowych tryków, kilkaset
jagni¹t – w sumie pod da-
chem ponad 1000 owiec.

Gospodarstwo prowa-
dzi ksiêgê hodowlano-rodo-
wodow¹. Jak ka¿dy gospo-
darz, tak i Rokicki musi tro-
chê ponarzekaæ. To jasne,
gdyby by³y unijne dop³aty,
jaœniejsze by³yby te¿ per-
spektywy tej hodowli. A
przecie¿ w tej chwili, jagniê-
cina w supermarketach jest
dro¿sza od dziczyzny! Bez

problemów idzie w ekspor-
cie do W³och czy Hiszpanii.
W gospodarstwie Rokickich
hodowana jest polska owca
nizinna i bia³og³owa owca
miêsna.

Odje¿d¿amy z prze-
konaniem, ¿e to gospodar-
stwo hodowlane oparte na
tradycji, doœwiadczeniu i
profesjonalnym rachunku
ekonomicznym  mo¿e byæ
przyk³adem i inspiracj¹ dla
innych, podlaskich rolni-
ków. Warto spojrzeæ na
owce, bo to mo¿e byæ dobra
ga³¹Ÿ naszego, podlaskiego
rolnictwa. Rokiccy – przy-
k³adem!

Wies³aw Pietuch

Zdj. Wies³aw Soko³owski
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Co najmniej dwie in-
westycje tegoroczne w Bia-
³owie¿y bêd¹ mia³y charak-
ter proekologiczny. Kosztem
blisko 5,5 mln z³otych koñ-
czona jest (30 maja br.) bu-
dowa kanalizacji sanitarnej
obejmuj¹cej Budy, Teremi-
ski, Teremiski koloniê, Po-
gorzelce, doprowadzonej do
oczyszczalni w Bia³owie¿y.
Na tê wa¿n¹ inwestycjê, po-
³owê œrodków uzyskano z
Unii Europejskiej. Zakoñ-
czona bêdzie  rekultywacja
bia³owieskiego sk³adowiska
odpadów. Na ten cel uzyska-
no a¿ 85 % unijnej dotacji.

Bia³owieskie
inwestycje

Od czerwca do paŸ-
dziernika przebudowywana
bêdzie ulica Sportowa. Na
ten cel gmina uzyska³a 50 %
œrodków z funduszu budowy
tzw. „schetynówek”. Jak
wa¿na jest budowa bia³o-
wieskich ulic, wskazuje
przyk³ad zmodernizowanej
ulicy Waszkiewicza – dobra
nawierzchnia, ³adne chodni-
ki. Oby tylko jeszcze po-
sprz¹tano piasek le¿¹cy przy
krawê¿nikach – by³oby ³ad-
nie jak na uzdrowiskowej
promenadzie.

(piw)

Istniej¹ca od po³owy
stycznia br., œwietlica œrodo-
wiskowa w Narewce jest
czynna ka¿dego tygodnia od
wtorku do soboty, w godzi-
nach popo³udniowych. Aby
dzieci, m³odzie¿ i doroœli,
zgodnie ze swoimi zaintere-
sowaniami, mogli spêdziæ
ciekawie popo³udnia, Pani
Nela Charkiewicz, instruk-
tor kulturalno-oœwiatowy,
organizuje im szereg zajêæ.

M³odzie¿ szkolna ju¿
uczy³a siê rzeŸby w drewnie.
D³utami na lipowych de-
seczkach wykonano p³asko-
rzeŸby. Dziewczêta – ze s³o-
my i papieru – stworzy³y
dekoracyjne paj¹ki, kwiaty z
bibu³ki, wycinane papiero-
we firanki. Pieczono kruche
ciasteczka. Wydaje siê jed-

Narewka

Wiêcej lepszych dróg
Dziêki dobrej wspó³-

pracy samorz¹dów powiato-
wego i gminnego, przybê-
dzie w tym roku lepszych
dróg w gminie Narewka.
Miêdzy innymi zaplanowa-
no wyasfaltowanie drogi
powiatowej w Minkówce i
Podlewkowiu oraz odcinka

nak, ¿e prowadzone przez
instruktora z Hajnówki, lek-
cje tañca nowoczesnego,
cieszy³y siê najwiêkszym
powodzeniem.

A co robi³y panie – z
Narewki, Janowa, Mik³asze-
wa, Olchówki i Planty ?
Uczy³y siê techniki przystra-
jania sto³u kwiatami, roze-
tami i ptakami z ... warzyw i
owoców. Doskonalono sztu-
kê wypieków   faworków,
p¹czków i pierników oraz
wielkanocnych mazurków.
Narewkowskie kobiety chêt-
nie te¿ korzystaj¹ z cotygo-
dniowych porad pani psy-
cholog.

4 maja na spotkanie
przyby³ Rafa³ Kondraciuk,
ogrodnik z Eliaszuk. Facho-
wiec udzieli³ instrukcji o

od drogi wojewódzkiej w
kierunku S³obudki. Wyko-
nana zostanie regeneracja
nawierzchni – grysami i
emulsj¹ – na 1,5. kilometro-
wym odcinku drogi z Lew-
kowa Starego  do Eliaszuk i
na 700. metrowym odcinku
z Leœnej do Siemianówki.

warunkach pielêgnacji ro-
œlin ozdobnych – pojawi³o
siê bowiem wiele nowych
roœlin doniczkowych i ogro-
dowych o egzotycznym ro-
dowodzie i tajemniczych
nazwach.

7 maja to dla dziecia-
ków niezapomniany dzieñ
gier i zabaw z pi³k¹ pla¿ow¹.
Nawet pani Nela odczu³a
pomeczowe zmêczenie.
Wokó³ œwietlicy œrodowi-
skowej w Narewce powsta-
je grono zainteresowanych
entuzjastów. Niew¹tpliwa w
tym zas³uga Neli Charkie-
wicz z Lewkowa Nowego.
Oby pani instruktor nie za-
brak³o energii i pomys³ów,
czego ¿yczy równie¿ redak-
cja „Wieœci”.

(jc)

Na lepsze drogi, a
wiêc i na poprawê bezpie-
czeñstwa ruchu drogowego
w gminie Narewka, samo-
rz¹dy, powiatowy i gminny,
wyasygnowa³y kwotê 250.
tysiêcy z³otych.

(jc)

12 maja br. w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej
w Hajnówce, otwarto wysta-
wê fotograficzn¹, hajnowia-
nina, Jerzego Œrody. Ekspo-
zycja, to piêædziesi¹t piêk-
nych, wielkoformatowych
zdjêæ Puszczy Bia³owieskiej
i okolic. Kr¹g³y rok – s¹ tu
pejza¿e œnie¿nej i mroŸnej

Wystawa fotograficzna
Jerzego Œrody

Hajnówka

zimy, wiosny, z³otej, polskiej
jesieni – w samo po³udnie i
o zachodzie s³oñca. S¹ „por-
trety” koni, ¿ubrów i bocia-
nów.

Warto obejrzeæ tê wy-
stawê, czynn¹ codziennie w
godzinach pracy hajnow-
skiej, miejskiej biblioteki.

(jc)

W gminie Narew zaplanowano m.in. remonty wiej-
skich œwietlic oraz kontynuowanie budowy dróg.

Najpierw bêdzie remontowana œwietlica w Trzescian-
ce, a nastêpnie w Krzywcu, £osiñce i w Tyniewiczach.

Modernizowane bêd¹ ulice we wsiach Nowiny i Ko-
we³a (s¹ to niewielkie wsie ko³o £osinki). Lepsze nawierzch-
nie otrzymaj¹ drogi powiatowe  Narew – Odrynki i Trze-
scianka – Puch³y. Warto dodaæ, ¿e przez Narew i Trzeœciankê
biegnie asfaltowa droga wojewódzka. To od tej szosy w
pierwszej kolejnoœci modernizowany bêdzie  kilometrowy
odcinek drogi do Odrynek.                                               (jc)

Narew

Co w 2011 roku?
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Nagrodzono najpopularniejszych sportowców Ziemi Bielskiej

zapraszaj¹c na scenê Aleksandra
Bo¿ko, który przez 45-lat bardzo
aktywnie dzia³a³ na niwie spor-
tu pracuj¹c najpierw w LZS, a

nastêpnie w MOSiR w Bielsku
Podlaskim, dochowuj¹c siê wie-
lu wspania³ych sportowców od-
nosz¹cych sukcesy w kraju i
poza jego granicami. Jemu to
przypad³a nagroda specjalna
edycji Plebiscytu, wspania³y pa-
mi¹tkowy grawerton ufundowa-
ny przez Krzysztofa To³wiñskie-
go – pos³a na Sejm RP, który pod
nieobecnoœæ bardzo aktywnego
parlamentarzysty i mi³oœnika
sportu wrêczy³ Ryszard Œwier-
czewski.

Laureat nagrody specjal-
nej otrzyma³ gromkie brawa.
Dziêkuj¹c za ni¹ fundatorowi by³
wzruszony, ³ama³ siê mu g³os, bo
jak póŸniej powiedzia³ – „Nie
spodziewa³em siê, ¿e ktoœ moj¹
pracê doceni, a tu nagroda pos³a
na Sejm RP. Serdecznie dziêku-
jê”.

Jak siê okaza³o, nie by³a
to jedyna nagroda dla A. Bo¿ki,
za chwilê upominek od siebie,
jako wójta Gminy Bielsk Podla-
ski i by³ej wyczynowej sport-
smenki (siatkarki) wrêczy³a Ra-
isa Rajecka.

PóŸniej nast¹pi³ d³ugo
oczekiwany moment przez ze-
branych - og³oszenie wyników
Plebiscytu.

Jako pierwszych nagro-
dzono najpopularniejszych spor-
towców w gminach i miastach.

W Gminie Bielsk Podla-
ski w VII edycji Plebiscytu miej-

sce I przypad³o Edwardowi Te-
rebunowi, II – Dariuszowi Pie-
czyñskiemu, III – Patrykowi Pio-
trowskiemu, IV – Mateuszowi
Iwaniukowi.

W VII edycji Plebiscytu
Gminy Boæki górowa³y dziew-
czêta nie daj¹c szans kolegom.
Zwyciê¿czyni¹ zosta³a Ilona
Czerniawska, na II pozycji zna-
laz³a siê Aneta Osmólska. Kolej-
ne miejsca zajê³y: III – Anna An-
drzejewska, IV – Magdalena Za-
wadzka, V – Kinga Piotrowska i
Julia Szymczuk.

Równie¿ w ramach VII
edycji tego wspó³zawodnictwa
rywalizowano w Gminie Brañsk.
W tym œrodowisku najpopular-
niejszym sportowcem okaza³ siê
Mateusz Puchalski. Tu¿ za nim
uplasowa³a siê Anna Wróblew-
ska, a na kolejnych miejscach: III
– Krystian Butlewski, IV – Sta-
nis³aw Kochowie, V – Kinga Po-
lety³o.

Plebiscyt organizowany
Przez „Wieœci” w Gminie Wy-
szki odby³ siê po raz pi¹ty. Zwy-
ciê¿y³a w nim Marta Borowska,
a na kolejnych miejscach znaleŸ-
li siê: II – Paulina Tadejko, III –
Jerzy Bêbenek, IV – Ma³gorzata
Marczuk, V – Andrzej Korycki.

W VII edycji Plebiscytu
w mieœcie Bielsk Podlaski mia-
no najpopularniejszego sportow-
ca zdoby³  Robert Iwaniuk wy-
przedzaj¹c: II – Aarona Weresa,
III -  Dominikê Suszyñsk¹, IV –
Wojciecha Chabierskiego i skla-
syfikowanego na pozycji V – To-
masza Bia³okozowca.

Najmniejsz¹ iloœæ razy w

Plebiscycie za spraw¹ ówcze-
snych w³adz samorz¹dowych
trenerów i nauczycieli  mieli
mo¿liwoœæ wybrania najpopular-
niejszego sportowca miasta

Brañsk jego mieszkañcy. W III
edycji zwyciê¿y³ Daniel Klinic-
ki wyprzedzaj¹c Izabelê Droz-
dowsk¹, która zajê³a miejsce II i
Jaros³awa Mortela miejsce III.

Zwyciêzcom puchary i
dyplomy wrêczali w³odarze
gmin i miast lub ich desygnowa-
ni do tego przedstawiciele.

Wielkie emocje wzbudzi-
³o og³oszenie wyników VII Ple-
biscytu na Najpopularniejszego
Sportowca Ziemi Bielskiej 2010
r. i  dopiero trzeciej edycji o tytu³
Najpopularniejszego Trenera
2010. Rywalizacja by³a bardzo

Cd. ze str. 1 zaciêta. G³osowa³o wielu inter-
nautów. Oto wyniki.

W kategorii szkó³ podsta-
wowych zwyciê¿y³a drobniutka,
skromna i usportowiona (osi¹ga-
j¹ca wspania³e wyniki w pi³ce
no¿nej i biegach prze³ajowych)
– Izabela Drozdowska, uczenni-
ca Zespo³u Szkó³ w Brañsku. Jej
te¿ przypad³o podczas Gali naj-
wiêcej wyró¿nieñ przyznanych
przez organizatorów Plebiscytu
i organizacje wspó³pracuj¹ce z
redakcj¹.

Kolejne miejsca zajêli: II
– Rafa³ Bolesta, III – Mateusz
Puchalski, IV – Angelica Kowor-
dziej, a V – Diana Siegieñ.

Nie mniej zaciêta rywa-
lizacja o prymat najpopularniej-
szego trwa³a w kategorii szkó³
gimnazjalnych. Ostatecznie
zwyciê¿y³ Rafa³ Grygoruk. Ko-
lejne miejsca zajêli: II -  Daniel
Klinicki, III – Kamil P³óciennik,
IV –  Marta Borowska, V – Pa-

tryk Niemcynowicz, VI miejsce
przypad³o Kindze Polety³o.

Zwyciêzc¹ w kategorii
szkó³ ponadgimnazjalnych zo-
sta³ Wojciech Chabierski, który
wyprzedzi³ Aarona Weresa – m.
II, Roberta Iwaniuka – m. III, Ja-
ros³awa Mortela – m. IV, Olgê
Jakoniuk – m. V i Rafa³a Iwa-
niuka – m. VI.

Tytu³ najpopularniejsze-
go sportowca w kategorii senior
przypad³ Edwardowi Terebuno-
wi, II miejsce przypad³o £uka-
szowi Kuczyñskiemu, III Ada-
mowi Naumczykowi, a IV Ka-
milowi Osmólskiemu.

Najpopularniejszym tre-
nerem wed³ug czytelników
„Wieœci Podlaskich” jest Andrzej
Sinielnikow, który wyprzedzi³
Dorotê Olech m. II, III m. zaj¹³
Jaros³aw Olszañski, IV – Robert
Car, V – Stanis³aw Wasilewski.

Po raz pierwszy miesz-

kañcy pow. bielskiego mogli
wybraæ najpopularniejszego
sportowca spoœród tych, którzy
swoj¹ karierê rozpoczynali na
Ziemi Bielskiej, a dziœ kontynu-
uj¹ w innych Klubach.

W tej kategorii bezkon-
kurencyjn¹ laureatk¹ okaza³a siê
Monika Suchar – uczestniczka
Mistrzostw Œwiata w biegach
prze³ajowych, 5 zawodniczka
mistrzostw Polski. Tu¿ za ni¹
uplasowa³a siê Kamila Stepaniuk
– halowa wicemistrzyni Polski w
skoku wzwy¿. Kolejne miejsca
zajêli: III – Bart³omiej Bedeni-
czuk – zwyciêzca skoku wzwy¿
podczas memoria³u im. Janusza
Kusociñskiego, IV – Piotr Kaw-
czyñski (skoczek wzwy¿), zdo-
bywca 8 miejsca podczas Ogól-
nopolskiej Olimpiady M³odzie-
¿y, V – Ewa Korniluk, finalistka
Ogólnopolskiej Olimpiady M³o-
dzie¿y w wieloboju.

Laureaci nagrodzeni zo-

stali pucharami, cennymi wy-
dawnictwami ksi¹¿kowymi i
dyplomami ufundowanymi
przez organizatora, wspó³organi-
zatorów i sponsorów Plebiscytu,
które wrêczyli im goœcie zapro-
szeni.

Uroczystoœæ uœwietni³y
muzyczne przerywniki w wyko-
naniu  Roberta Panka.

Redakcja „Wieœci Podla-
skie” jeszcze raz serdecznie gra-
tuluje laureatom Plebiscytu i
¿yczy dalszych sukcesów.

Sk³adamy równie¿ ser-
deczne podziêkowania osobom
publicznym, urzêdom, instytu-
cjom, organizacjom i sponsorom
za wsparcie jakiego nam udzie-
laj¹ przy organizacji tego spor-
towego wspó³zawodnictwa.

Karol Kulikowski

foto: Wies³aw Soko³owski

Tadeusz Szereszewski
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Centrum Okulistyczne

dr J.Michnowskiego
Bia³ystok, ul. Œw. Rocha 12 A, I piêtro

tel.rejestracji: 85 746-05-48

- operacje zaæmy oraz inne zabiegi
okulistyczne

- wszczepianie soczewek
amerykañskiej firmy Alcon
i soczewek akomodacyjnych

- leczenie jaskry;
komputerowe badanie pola

widzenia,laseroterapia
- GDX - urz¹dzenie laserowe mierz¹ce

poziom zaawansowania jaskry
- leczenie cukrzycy:angiografia

fluoresceinowa,laseroterapia
- OCT - nowoczesna diagnostyka jaskry

i siatkówki
- dobór soczewek kontaktowych

- dobór okularów, salon optyczny

CHIRURGIA OKULISTYCZNA
(umowa z NFZ)

Cena dla firm i instytuacji 1,00 z³ +VAT   Nak³ad: 5000 egz.

PPHU "ALKAZ"
JAB£OÑSKI KAZIMIERZ

BOÆKI UL. POLNA 7
TEL.  696 507 430

85 731 33 50
Oferuje do sprzeda¿y:

NAWOZY- du¿y wybór:
PASZE,

ŒRUTA RZEPAKOWA
I SOJOWA,

WAPNO NAWOZOWE-LUZ
MATERIA£Y

BUDOWLANE
- transport ok. 25T

CENY
KONKURENCYJNE

TRANSPORT GRATIS!

8                                                                                                                                                                                                      Wieœci Podlaskie

Poszukujemy do sprze-
da¿y domów na wsi,
wiejskich posiad³oœci,
ziemi budowlanej i rol-
nej. Wystarczy, ¿e za-

dzwonisz, a my skutecznie pomo¿emy w
sprzeda¿y twej nieruchomoœci.
Kancelaria Obrotu Nieruchomoœciami

NIERUCHOMOŒCI PODLASIA
NAJPIÊKNIEJSZE SIEDLISKA

NA PODLASIU
ZAPRASZAMY na:

www.nieruchomosci-podlasie.pl
NAJWIÊKSZY WYBÓR SIEDLISK

I WIEJSKICH POSIAD£OŒCI !!!
Tel. 515 331 331 , 535 55 33 31,

e-mail:swanczewski@nieruchomosci-podlasia.pl

Dzia³ka budowlana Olmonty 1009 m2

154 000 PLN

Rogawka ziemia rolna 20118 m2

58 000 PLN

Mieszkanie 1 pokojowe 20 m2 Dubois

124 000 PLN

Mieszkanie 1 pokojowe 25 m2 Mickiewicza

164 000 PLN

Mieszkanie 2 pokojowe 32 m2 Leszczynowa

140 000 PLN

Mieszkanie 2 pokojowe 36 m2 Ciep³a

195 000 PLN

Mieszkanie 2 pokojowe 51 m2 Czêstochowska

289 000 PLN

Mieszkanie 3 pokojowe 56 m2 Towarowa

239 000 PLN

Mieszkanie 3 pokojowe 60 m2 Dziesiêciny

195 000 PLN

Mieszkanie 4 pokojowe 72 m2 Swobodna

236 000 PLN

ul. Legionowa 30 lok. 105 (Sienny Rynek)

biuro@sokolowscynieruchomosci.pl

tel 85 742 88 48; kom. 513 248 804


