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W sobotê 9 czerwca, w
Bia³owieskim Oœrodku Kultu-
ry odby³o siê otwarcie wysta-
wy prezentuj¹cej projekty za-
gospodarowania by³ej szko³y,
która obecnie stoi nieu¿ywa-
na i straszy swoim wygl¹dem
zarówno mieszkañców Bia³o-
wie¿y, jak i turystów.

Zaprezentowane prace
zosta³y wykonane przez stu-
dentów kursu magisterskiego
Wydzia³u Architektury Poli-
techniki Bia³ostockiej. W su-

mie przygotowano szeœæ kon-
cepcji remontu budynku.

- Te projekty s¹ efek-
tem nieformalnej wspó³pracy
pomiêdzy Gmin¹ Bia³owie¿a,
a Wydzia³em Architektury –
mówi Jerzy Hermanowicz,

S¹ ju¿ projekty
pracownik Politechniki –
Urz¹d Gminy i Bia³owieski
Oœrodek Kultury wspieraj¹
nas miêdzy innymi przy orga-
nizacji plenerów graficznych.
My równie¿ staramy siê po-
magaæ w sprawach, w któ-
rych jest to mo¿liwe. Ponie-
wa¿ jednym z najwiêkszych
problemów jest stan i wygl¹d
starej szko³y, która niezbyt ³ad-
nie wygl¹da w centrum miej-
scowoœci, dokonaliœmy dwóch
rzeczy tj. zrobiliœmy inwenta-

ryzacjê architektoniczno-kon-
serwatorsk¹, a na jej bazie
powsta³o kilka koncepcyjnych
projektów zagospodarowania.

W wyremontowanym
budynku mia³oby siê mieœciæ

Pod patronatem „Wieœci”

VI Festyn Rodzinny „£¹czymy pokolenia”

1 lipca 2012 r Otapy – Kiersnówek w gminie Brañsk, pocz¹tek o godz. 11.30

Stara szko³a w koñcu wyremontowana?
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Jak tu dojœæ such¹ nog¹ do domu lub sklepu?
ul. Szkolna w Czeremsze po opadach deszczu.

Pogoda dopisa³a. Nie-
liczny w tym roku upalny
czerwcowy dzieñ, zachêci³
ogromn¹ iloœæ osób do odwie-
dzenia „Zio³owego Zak¹tka”
w Korycinach, w gminie Gro-
dzisk. 17 czerwca br. ju¿ po
raz trzeci odby³y siê „Nadbu-
¿añskie Zio³owe Spotkania”
zorganizowane przez Lokaln¹
Grupê Dzia³ania „Tygiel Doli-
ny Bugu” z Drohiczyna i Go-

spodarstwo Agroturystyczne
„Zio³owy Zak¹tek” Miros³awa
Angielczyka w Korycinach. Z
ka¿dym rokiem impreza siê
rozwija, przyci¹gaj¹c coraz
wiêcej goœci zainteresowa-
nych stosowaniem zió³ w ¿yciu
codziennym, ale i podziwiaj¹-
cych piêkno nadzwyczajnego
obiektu, usytuowanego wœród
lasów.

Wszystko zaczê³o siê
przed kilkunastoma laty, gdy
Miros³aw Angielczyk postano-

Pod naszym patronatem

Nadbu¿añska niedziela wœród zió³
wi³ z uprawy, skupu i przetwór-
stwa zió³ stworzyæ sposób na
¿ycie. Przetwórstwo zió³ po-
zwoli³o na stworzenie firmy
„Dary Natury”, która w chwili
obecnej jest jednym z naj-
wiêkszych producentów w
bran¿y w kraju oraz ekspor-
terem swoich produktów do
USA, Niemiec, Francji, Rosji
i krajów skandynawskich. W
ofercie oprócz zió³ s¹ przypra-

wy, kosmetyki, oleje, zapraw-
ki do nalewek leczniczych i
wiele innych produktów.
„Dary Natury” to swoista ko-
operatywa. Na rzecz firmy
pracuje wielu zbieraczy zió³,
dla których jest to jedyne, nie-
ma³e Ÿród³o dochodów – po-
trafi¹ dostarczaæ zio³a wa¿o-
ne w tonach. Podczas nie-
dzielnej imprezy najlepsza trój-
ka zbieraczy zosta³a wyró¿-
niona cennymi nagrodami –
wymieñmy zatem Aleksandra

Solaniuka, ma³¿eñstwo Zgie-
tów i Andrzeja Rydlewskiego.

„Zio³owy Zak¹tek” to
zespó³ podlaskich chat, piêk-
nie zrekonstruowanych, kry-
tych strzech¹ b¹dŸ gontem
oferuj¹cych noclegi, smaczne
posi³ki, saunê. Mo¿na przeje-
chaæ siê do lasu furmankami,
bryczkami, rowerami, mo¿na
spaæ na ekologicznym sianie,
nauczyæ siê robienia leczni-

czych nalewek i zwiedziæ naj-
wiêkszy w Europie ogród bo-
taniczny roœlin leczniczych. W
niedzielê dokonano otwarcia
Centrum Edukacji Przyrodni-
czej, zlokalizowanego w piêk-
nym, obszernym domu z dwu-
piêtrowym hotelem na podda-
szu. Powsta³ wiêc oœrodek
rekreacyjno-naukowy. Bo-
wiem na praktyki do Angiel-
czyka przyje¿d¿aj¹ studenci
uczelni przyrodniczych z Pol-
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Na nowoczesny  plac
zabaw w naszej szkole  dzieci
czeka³y od wielu, wielu lat.
Ci¹gle by³y plany i tylko pla-
ny. Teraz to siê zmieni³o. So-
bota- 2 czerwca 2012 zapisze
siê w kronikach Zespo³u Szkol-
no-Przedszkolnego w Narwi

jako data I pikniku rodzinne-
go,  po³¹czonego z uroczystym
otwarciem placu zabaw.

Starania o  utworzenie
placu   rozpoczê³y mamy z
Rady Rodziców. To one jako
pierwsze wyst¹pi³y z proœb¹
do Wójta i Rady Gminy Na-
rew o zakup na doposa¿enie
szkolnego placu zabaw. Tej
inicjatywie udzieli³o poparcia

Narewskie dzieci doczeka³y siê placu zabaw
ponad 340 mieszkañców gmi-
ny. Na sesji Rady Gminy w
dniu 30 marca 2012 r radni
wiêkszoœci¹ g³osów podjêli
uchwa³ê  w sprawie wyasy-
gnowania kwoty  na zakup
urz¹dzeñ  zabawowych.  Za-
kupiono: zestaw zabawowy,

huœtawkê podwójn¹, huœtaw-
kê wa¿ka , sprê¿ynowiec, ka-
ruzelê. Dodatkowo Rada
Rodziców doposa¿y³a  plac w
œciankê wspinaczkow¹,pira-
midê, sprê¿ynowiec i ³awkê,
pozyskuj¹c na ten cel sponso-
rów.  I tak po wielu staraniach
rodziców, wysi³ku ze strony
radnych gminy Narew i spon-
sorów, którym los dzieci nie

jest obojêtny  po-
wsta³o miejsce ,w
którym  nasze pocie-
chy  bêd¹ mog³y spê-
dziæ mi³o czas na
wspólnej zabawie.

W imieniu
Rady Rodziców
sk³adam serdeczne
podziêkowania  na-
szym sponsorom,
którymi byli: Bank
Spó³dzielczy w Narwi ,Klub
Aktywnych Radnych Gminy
Narew, Timac agro Polska
Sp.  z o. o., Maxim Sp.j. Mi-
ros³aw i Iwona Wyszyñscy
,Piotr Ostaszewski.

Wa¿ne jest
miejsce z huœtaw-
kami ,ale wa¿niej-
szy jest cz³owiek.
Pomys³ powstania
placu zabaw zapo-
cz¹tkowa³ ideê fe-
stynu rodzinnego.
Do udzia³u w festy-
nie  mamy z Rady
Rodziców zaanga¿owa³y nie
tylko uczniów,nauczycieli czy
dyrekcjê  szko³y ale równie¿
zaprosi³y  animatorów ze sto-
warzyszenia Klanza. By³o sto-

isko zabaw integracyjnych,sto-
isko du¿ych gier, zabawy z
chust¹ . Do  wszystkich za-
baw dzieci zaprasza³y rodzi-
ców. Ile bowiem radoœci daje

dzieciom zabawa z rodzicami.
Ciekaw¹ atrakcj¹ by³y poka-
zy sztuki rycerskiej prowadzo-
ne przez grupê artystyczn¹
Rekonstruktor. Odbywa³y siê

pokazy Stra¿y  Gra-
nicznej z Narewki.
Obecne by³o rów-
nie¿ stanowisko
krwiodawstwa,
gdzie osoby doros³e
mog³y oddac  krew
.Mamy  nadziejê,¿e
festyn rodzinny
wpisze siê  w ¿ycie
szko³y  i w ¿ycie
naszej gminy.

Projekt festynu pod ha-
s³em „Twórzmy radosne dzie-
ciñstwo” realizowany przez
Radê Rodziców Zespo³u
Szkolno-Przedszkolnego w

Narwi jest wspó³fi-
nansowany ze œrod-
ków Polsko-Amery-
kañskiej Fundacji
Wolnoœci w ramach
programu Dzia³aj
Lokalnie VII, który
wdra¿a Stowarzy-
szenie Samorz¹dów
Euroregionu Pusz-
cza Bia³owieska.

Agnieszka Jarmocik Prze-

wodnicz¹ca Rady Rodziców przy

Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Narwi

Wbrew oczekiwaniom  licznej rzeszy optymistów polska

reprezentacja odpad³a z dalszych eliminacji EURO 2012, zajmuj¹c

ostatnie miejsce w swojej grupie. I jak to zwykle u nas bywa,

winni s¹ wszyscy, ³¹cznie z cyklistami, tylko nie ci, którzy bior¹c

nie ma³¹ kasê nie potrafi¹ trafiæ do bramki. Oczywiœcie – i to jest

tak¿e typowo polskie – najwiêcej do powiedzenia maj¹ politycy,

którzy znaj¹ siê na wszystkim tylko nie na tym na czym powinni

siê znaæ, czyli na tworzeniu dobrego prawa. Padaj¹ wiêc zdania o

wyœmienitej dru¿ynie i wspania³ych pi³karzach i trenerze nieudacz-

niku, którego nale¿y natychmiast odstrzeliæ. Jednak trener Smu-

da, rozczarowa³ wszystkich zwolenników natychmiastowego wy-

s³ania go na szafot informuj¹c, ¿e jego kontrakt koñczy siê wraz z

mistrzostwami i nie zamierza staraæ siê o jego przed³u¿enie. W tej

sytuacji jedynym wdziêcznym obiektem ataku pozosta³ prezes Lato

i jego skostnia³y zwi¹zek „leœnych dziadków – reliktu komuni-

zmu” jak to barwnie okreœli³ pose³ Ruchu Palikota. No có¿ zapew-

ne winê za sromotna pora¿kê ponosi i Lato, i Smuda ale moim

zdaniem nie mniejsz¹ ponosz¹ nasi rozpieszczeni reprezentanci,

którzy najzwyczajniej w œwiecie nie zas³uguj¹ na kasê, któr¹ bior¹

i uwielbienie kibiców. Od lat naszym ¿yciem kieruj¹ specjaliœci od

PR, którzy wmówi¹ naszym niestety nieoczytanym i nie myœl¹cym

obywatelom ka¿d¹ g³upotê. A prawda? A prawda jest taka, ¿e aby

wygrywaæ trzeba graæ. Nale¿y zacz¹æ od zagospodarowania  „or-

lików”. Wybudowano je du¿ym nak³adem finansowym i dziœ naj-

czêœciej stoj¹ puste bo samorz¹dom brak pieniêdzy na zatrudnie-

nie trenera. Nale¿y ho³ubiæ ró¿ne turnieje organizowane dla naj-

m³odszych jak Puchar Tymbarku „Z podwórka na stadion” czy

turniej o Puchar Marka Wielgusa itp. To fakt, ¿e ryba œmierdzi od

g³owy, ale tak jak jej obciêcie nie zmieni zapachu ryby, tak odwo-

³anie Laty z funkcji prezesa PZPN nie uzdrowi polskiej pi³ki no¿nej

jak to przytomnie  zauwa¿y³ Ryszard Kalisz. Zmieniæ nale¿y ca³y

organizm, ale nie zrobi¹ tego politycy. Oni tylko potrafi¹ napra-

wiaæ to co sami wczeœniej zepsuli. I tak w kó³ko. Zmiany nale¿y

zacz¹æ od do³u, tak jak od do³u rozpocz¹æ budowanie reprezenta-

cji. Od ponad dwudziestu lat mamy w Polsce kapitalizm, a w kapi-

talizmie p³aci siê za faktycznie wykonana pracê a nie przychodze-

nie do firmy. W pi³ce no¿nej nale¿y p³aciæ za strzelanie bramek a

nie bieganie po boisku.

Wies³aw Soko³owski

Moim zdaniem

Para w gwizdek

Szko³a Podstawowa
im. Jana Paw³a II w £ubinie
Koœcielnym

„¯ycie jest talentem
powierzonym nam, aby go

przekszta³caæ, pomna¿aæ i czy-
niæ dobrem dla innych”.

Te s³owa Ojca Œwiête-
go Jana Paw³a II by³y dla nas
inspiracj¹ do zorganizowania
konkursu literacko – plastycz-
nego skierowanego do Podla-
skiej Rodziny Szkó³ im. Jana
Paw³a II. Chcieliœmy, aby
uczniowie i ich rodzice wspól-
nie pracowali, poznawali ¿ycie
Patrona, Jego nauki, przes³a-

Podsumowanie konkursu

„PATRON W WIERSZU I OBRAZIE –
TWORZÊ Z RODZICAMI”

nia, drogê do œwiêtoœci i prze-
kazali to w artystycznej for-
mie – wiersz i rysunek.

5 czerwca 2012 roku,
w rocznicê nadania imienia

szkole, odby³o siê podsumo-
wanie II edycji konkursu.
Wp³ynê³o 60 prac z 9 szkó³.
Komisja wy³oni³a 12 laure-
atów.

 Czêœæ oficjalna rozpo-
czê³a siê o godzinie 11.00.
Przybyli na nie zaproszeni go-
œcie – laureaci, ich rodzice,
opiekunowie, dyrektorzy
szkó³. Po powitaniu goœci na-
st¹pi³a prezentacja pokazuj¹-

ca ¿ycie i ponyfikat Ojca
Œwiêtego, zakoñczona Papie-
skim Dekalogiem M³odych.
Potem zosta³y wrêczone
 laureatom nagrody oraz dy-

plomy. Przybyli na uro-
czystoœæ laureaci recy-
towali swoje wiersze.
Podziêkowano równie¿
opiekunom, dyrektorom
i wrêczono pami¹tko-
we ksi¹¿eczki – zbiór
wierszy i ilustracji lau-
reatów konkursu.

 Czêœæ oficjaln¹
zakoñczy³o wspólne od-
œpiewanie hymnu szkó³
nosz¹cych im Jana
Paw³a II.

Na zakoñczenie
wszyscy przybyli spotkali siê
na poczêstunku, podczas któ-
rego mogli siê podzieliæ swo-
imi refleksjami.

Mamy nadziejê, ¿e za-
proponowany przez nas kon-
kurs bêdzie cieszy³ siê zainte-
resowaniem w przysz³ych la-
tach i gromadzi³ m³odych ar-
tystów i ich rodziców.

Dorota Zimnoch

 i Natalia Sylwestruk
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W niedzielê 3 czerwca
na stadionie gminnym odby³a
siê impreza z okazji Dnia
Dziecka zorganizowana przez
Bia³owieski Oœrodek Kultury.
Mimo tego, ¿e pogoda  nie by³a

zachêcaj¹ca do wyjœcia w ple-
ner, na stadionie pojawi³o siê
mnóstwo bia³owieskich ro-
dzin.

Czeka³o na nie wiele
niespodzianek, a by³y to m.in.:
pokaz sprzêtu OSP Bia³owie-
¿a i KPPSP w Hajnówce, po-
kaz sprzêtu oddzia³u Stra¿y
Granicznej w Bia³owie¿y,

Impreza z okazji Dnia Dziecka w Bia³owie¿y
strzelnica sportowa, gry i za-
bawy sportowe, malowanie
twarzy, konkurs „Szczêœliwy
numerek”, konkurs „Mam ta-
lent”, ognisko z poczêstun-
kiem, mecz rodzice-dzieci kon-

tra Fan Club Jagiellonii Bia³y-
stok z Hajnówki, kiermasz
ciast i wiele innych atrakcji.

W trakcie imprezy
wszyscy rodzice odœpiewali
swoim pociechom piosenkê
Majki Je¿owskiej „Wszystkie
dzieci nasze s¹”. Podczas
konkursu „Mam talent” jury w
sk³adzie – Krystyna Dackie-

Nadbu¿añska niedziela wœród zió³
Cd. ze str. 1

ski i zagranicy.
Niedzielna impreza to

równie¿ promocyjny festyn
„Tygla Doliny Bugu”. Ta Lo-
kalna  Grupa Dzia³ania,   w
sk³ad której wchodzi ju¿ 20
gmin (12 z województwa ma-
zowieckiego i 8 z wojewódz-
twa  podlaskiego) wystawi³a
dziesi¹tki stoisk promuj¹cych
lokalne produkty. Czego tam
nie by³o – przede wszystkim
zio³a na wagê, oleje dyniowe,
lniane, rzepakowe, a nawet z
...ró¿y, znakomite chleby, m¹ki,
nalewki z derenia i rzeñ-sze-
nia, miody, wspania³e wêdliny
i sery. Oferowano sadzonki
zió³ i krzewów, pokazano
wspania³e rasy królików, kur
zielononó¿ek i perliczek. By³o

te¿ stoisko z produktami z Li-
twy, z Lokalnej Grupy Dzia³a-
nia „Nemunas”. Ogromna
kolejka ustawi³a siê do badañ
irydologa (badanie zdrowia na
podstawie wygl¹du
Ÿrenic).

Przyby³ych po-
witali: Agnieszka
Wojtkowska, szefowa
LGD „Tygiel Doliny
Bugu” i gospodarz
mgr Miros³aw Angiel-
czyk. Wœród goœci za-
uwa¿yliœmy dr Marka
Sawickiego, ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, wicewo-
jewodê  podlaskiego, Wojcie-
cha Dzie¿gowskiego, staro-
stów powiatów siemiatyckie-
go, ³osickiego, soko³owskiego,
wielu burmistrzów i wójtów

wicz, Albert Litwinowicz i
Mateusz Gutowski – pierwsz¹
nagrodê przyzna³o Janowi Ja-
roszewiczowi za ekscytuj¹cy
pokaz jazdy na hulajnodze,
drug¹ Paw³owi Koczukowi za
pokaz orgiami, a trzeci¹ Ka-
tarzynie Litwionowicz za prze-
piêkne wykonanie piosenki
„ChodŸ, pomaluj mój œwiat”
zespo³u „2+1”. Reszta uczest-
ników otrzyma³a wyró¿nienia.

Serdecznie dziêkujemy
wszystkim firmom, stowarzy-
szeniom i instytucjom, które
w³¹czy³y siê w organizacjê
imprezy.

Mateusz Gutowski

fot. Marek Zubrycki

Fotoreporta¿:

www.wiescipodlaskie.pl/

internetowe wiesci

okolicznych gmin, dyrektora
PODR w Szepietowie, Jana
Zalewskiego, dyrektorów
Banków Spó³dzielczych i na-
ukowców w osobach prof.

Zenona Wêglarza z SGGW w
Warszawie i prof. Henryka
Mi³osty z Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Grodnie na Bia-
³orusi. Profesorowie podkre-
œlili w swoich wyst¹pieniach
ogromne znaczenie ogrodu

botanicznego, bêd¹cego baz¹
zachowania wielu gatunków
unikalnych zió³ i oœrodkiem
edukacyjno-naukowym o zna-
czeniu ponadregionalnym.

Patronat nad III
Nadbu¿añskimi Spotka-
niami Zio³owymi spra-
wowali wojewoda podla-
ski, marsza³kowie woje-
wództw mazowieckiego
i podlaskiego, starosto-
wie siemiatycki i soko-
³owski, wójt gminy Gro-
dzisk, Antoni Tymiñski.

Tu pragniemy zauwa-
¿yæ, ¿e by³o nam niezmiernie
mi³o poznaæ osobiœcie naszych
czytelników nawet z odleg³ych
wsi i  dziêkujemy za Wasze
¿yczenia wyra¿one w osobi-
stych rozmowach .

Impreza potwierdzi³a
po raz kolejny, ¿e informacje
zamieszczane na ³amach na-
szego dwutygodnika skutecz-
nie trafiaj¹ do mieszkañców
powiatu bielskiego i hajnow-
skieg. Wœród  uczestników
imprezy spotkaliœmy bowiem
mieszkañców najodleglej-
szych gmin tych powiatów,
którzy przybyli na imprezê za-
chêceni informacj¹ zamiesz-
czon¹ na naszych ³amach.

Piêkn¹ oprawê arty-
styczn¹ zapewni³y zespo³y
„Per³a” z Perlejewa i „Kata-
rynki” z Wysokiego na Bia³o-
rusi.            Wies³aw Pietuch,

fot. Wies³aw S. Soko³owski

Fotoreporta¿:

www.wiescipodlaskie.pl/

internetowe wiesci

Oko³o czterdziestu mi-
³oœników jazdy na rowerze i
biegania wziê³o udzia³ w IX
Kwietnym Biegu, który odby³
siê w minion¹ niedzielê w Bia-

³owie¿y. Organizatorami im-
prezy by³ Zespó³ Szkó³ Le-
œnych im. Leœników Polskich
ora Bia³owieski Oœrodek Kul-
tury.

Ide¹ biegu jest upa-
miêtnienie momentu rozbudze-
nia ducha wolnoœci, którego
dokona³ Ojciec Œwiêty pod-
czas pierwszej pielgrzymki do
Polski.

Bia³owie¿a uczci³a rocznicê
pielgrzymki Jana Paw³a II

- Bardzo siê cieszê, ¿e
mo¿emy wspólnie spotkaæ siê
w tym dniu – mówi³ przed
startem ksi¹dz Bogdan Po-
p³awski, proboszcz parafii pw.
œw. Teresy od Dzieci¹tka Je-
zus w Bia³owie¿y – mam tyl-
ko nadziejê, ¿e i pañstwu i mi
starczy kondycji, aby prze-
brn¹æ przez ca³¹ trasê.

Sygna³ do startu da³
wójt Gminy Bia³owie¿a Albert
Litwinowicz. Uczestnicy mieli
do pokonania oko³o 4 kilome-
trów. Jak siê na koniec oka-
za³o wszyscy startuj¹cy w
dobrym zdrowiu dotarli do
mety. Po biegu odby³o siê ogni-
sko w Parku Dyrekcyjnym,
podczas którego, uczestnicy
imprezy odbudowywali si³y
stracone na trasie.

Mateusz Gutowski

fot. Eliza £ozowska

Fotoreporta¿:

www.wiescipodlaskie.pl/

internetowe wiesci
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Z³ote gody w Gmin

Andrzejuk Wiera i Micha³

Artemiuk Eugenia i Jan

Artiemiuk Nadzieja i Piotr

Bazyluk Marianna i Edward

Burzyñscy Nina i Jan

Chomaniuk Nina i Jan

Hryniewiccy Franciszka
Katarzyna i Leon

Hryniewiccy Teresa i Satnis³aw

Iwaniuk Luba i Jan

Karpiesiuk Janina i Józef

Ko¿uszkiewicz Helena i Marian

Kuprianowicz Lidia i Bazyli

Maksimiuk Maria i Grzegorz

Mironiuk Tamara i Miko³aj

Niczyporuk Zenaida i Grzegorz

Ry¿yk Piotr

Sawko Nina i Antoni

Sidorscy Jan i Olga

Sidorscy Lidia i Miko³aj

Sidoruk Luba i Miko³aj

Siebieszuk Walentyna i Bazyli

Siemieniuk Eugenia i Miko³aj

Szarko Olga i Bazyli

Szeszko Wiera z rodzin¹

50-lecie
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inie Bielsk Podlaski

Szymborscy Nadzieja i Jan

Wawreniuk Grzegorz z rodzin¹

Zabroccy Nina i Gierasim

Zaleska Jadwiga

¯ukowscy Lucyna i Stanis³aw

Maleszewscy Nina i Antoni

Misiejuk Maria i Aleksy

Ow³asiuk Maria i Jan

Tarasiuk Czes³awa Katarzyna i
Jan

Wierciñscy Walentyna i Józef

Dmitruk Akulina i Micha³

W dniu 20 maja 2012 r. w Urzêdzie Gminy Bielsk Podlaski odby³a siê

uroczystoœæ z okazji 50-lecia, 60-lecia i 70-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego.

Medale Prezydenta RP za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie otrzyma³y nastê-
puj¹ce pary:
1. Pañstwo Wiera i Micha³ Andrzejuk zam. Husaki
2. Pañstwo Eugenia i Jan Artemiuk zam. Parcewo
3. Pañstwo Nadzieja i Piotr Artiemiuk zam. Parcewo
4. Pañstwo Regina i Stanis³aw Bagiñscy zam. Grabowiec
5. Pañstwo Marianna i Edward Bazyluk zam. Augustowo
6. Pañstwo Nina i Jan Burzyñscy zam. Grabowiec
7. Pañstwo Nadzieja i Jan Chomaniuk zam. Knorozy
8. Pañstwo Nina i Jan Chomaniuk zam. Kot³y
9. Pañstwo Maria i Bazyl Fiedoruk zam. Knorozy
10. Pañstwo Katarzyna i Jan Gawryluk zam. Widowo
11. Pañstwo Eugenia i Bazyl Gulko zam. Deniski
12. Pañstwo Franciszka Katarzyna i Leon Hryniewiccy zam. Hryniewicze Ma³e
13. Pañstwo Teresa i Stanis³aw Hryniewiccy zam. Bañki
14. Pañstwo Olga i W³odzimierz Ignatiuk zam. Pasynki
15. Pañstwo Luba i Jan Iwaniuk zam. Ploski
16. Pañstwo Janina i Józef Karpiesiuk zam. Sierakowizna
17. Pañstwo Anna i Eugeniusz Kopytko zam. Krzywa
18. Pañstwo Helena i Marian Ko¿uszkiewicz zam. Sierakowizna
19. Pañstwo Nadzieja i Eugeniusz Kriszpiniuk zam. Knorozy
20. Pañstwo Lidia i Bazyli Kuprianowicz zam. Koz³y
21. Pañstwo Maria i Grzegorz Maksimiuk zam. Mokre
22. Pañstwo Stanis³awa i Hieronim Maksimowicz zam. Truski
23. Pañstwo Krystyna Teresa i Wac³aw Malinowscy zam. Malinowo
24. Pañstwo Tamara i Miko³aj Mironiuk zam. Deniski
25. Pañstwo Anna i W³odzimierz Mroczyñscy zam. Hryniewicze Du¿e
26. Pañstwo Zenaida i Grzegorz Niczyporuk zam. Ploski
27. Pañstwo Nina i Micha³ Nowiccy zam. Augustowo
28. Pañstwo Antonina i Piotr Ry¿yk zam. Knorydy
29. Pañstwo Nina i Antoni Sawko zam. Grabowiec
30. Pañstwo Lidia i Miko³aj Sidorscy zam. Piliki
31. Pañstwo Olga i Jan Sidorscy zam. Piliki
32. Pañstwo Luba i Miko³aj Sidoruk zam. Plutycze
33. Pañstwo Walentyna i Bazyli Siebieszuk zam. Widowo
34. Pañstwo Eugenia i Miko³aj Siemieniuk zam. Rajki
35. Pañstwo Olga i Bazyli Szarko zam. Parcewo
36. Pañstwo Wiera i W³odzimierz Szeszko zam.  Na³ogi
37. Pañstwo Nadzieja i Jan Szymborscy zam. Augustowo
38. Pañstwo Nina i Bazyli Wasilewscy zam. Proniewicze
39. Pañstwo Lidia i Aleksander Wawreniuk zam. Knorozy
40. Pañstwo Nina i Grzegorz Wawreniuk zam. Knorozy
41. Pañstwo Nina i Gierasim Zabroccy zam. Proniewicze
42. Pañstwo Jadwiga i Stanis³aw Zalescy zam. Grabowiec
43. Pañstwo Nadzieja i Aleksander Zinkiewicz zam. Szasta³y
44. Pañstwo Lucyna i Stanis³aw ¯ukowscy zam. Piliki

60-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego obchodzili:
1. Pañstwo Walentyna i Miko³aj Iwaniuk zam. Krzywa
2. Pañstwo Nadzieja i Aleksander Ka³u¿yñscy zam. Lewki
3. Pañstwo Olga i Piotr £apiñscy zam. Stupniki
4. Pañstwo Nina i Antoni Maleszewscy zam. Bielsk Podlaski
5. Pañstwo Maria i Aleksy Misiejuk zam. Widowo
6. Pañstwo Anna i Eugeniusz Moczu³a zam. Grabowiec
7. Pañstwo Anna i Bazyl Osipiuk zam. Krzywa
8. Pañstwo Maria i Jan Ow³asiuk zam. Ogrodniki
9. Pañstwo Anna i Piotr Popik zam. Knorydy
10. Pañstwo Maria i W³odzimierz Pop³awscy zam. Plutycze
11. Pañstwo Czes³awa Katarzyna i Jan Tarasiuk zam.  Husaki
12. Pañstwo Maria i W³odzimierz Tomaszuk zam. Miêkisze
13. Pañstwo Anna i Aleksander Weso³owscy zam. Pasynki
14. Pañstwo Wiera i Jakub Wiazowscy zam. Zubowo
15. Pañstwo Walentyna i Józef Wierciñscy zam. Piliki
16. Pañstwo Antonina i W³adys³aw Zawadzcy zam. Zawady

70-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego obchodzili:
1. Pañstwo Akulina i Micha³ Dmitruk zam. Zubowo

Wszyscy Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne oraz kwiaty z r¹k Wójta Gminy
Raisy Rajeckiej oraz Przewodnicz¹cego Rady Gminy Walentego Ga³uszew-
skiego. Ca³¹ uroczystoœæ uœwietni³ wystêp zespo³u artystycznego „£una” z
Parcewa.

60-lecie

70-lecie
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Konkurs skierowany jest do
osób, które kultywuj¹ tradycje wytwa-
rzania ¿ywnoœciowych produktów re-
gionalnych wg starych, rodzinnych re-
ceptur.

S¹ to surowce lub gotowe ju¿
wyroby, które mog¹ byæ przeznaczo-
ne do bezpoœredniego spo¿ycia lub spo-
rz¹dzania potraw. Musz¹ byæ one
zwi¹zane z okreœlonym obszarem geo-
graficznym, posiadaæ specyficzne ce-
chy, nierzadko wynikaj¹ce z warun-
ków klimatycznych i glebowych regio-
nu, z którego pochodz¹. Powinny byæ
wytwarzane w ma³ej skali, tradycyj-
nymi metodami, wywodziæ siê z tra-
dycji i kultywowanych w danym re-
gionie zwyczajów oraz powinny byæ
od dawna znane w okolicy.

XII edycja konkursu na szcze-
blu krajowym organizowana jest przez
Polsk¹ Izbê Produktu Regionalnego i
Lokalnego. W województwie podla-
skim eliminacje przygotowywane s¹
we wspó³pracy z Polsk¹ Izb¹ Produk-
tu Regionalnego i Lokalnego, Urzêdem
Marsza³kowskim Województwa Pod-
laskiego i Podlaskim Oœrodkiem Do-
radztwa Rolniczego w Szepietowie.

Produkty bêd¹ oceniane w na-

Nasze kulinarne dziedzictwo
stêpuj¹cych kategoriach:

I. Produkty regionalne pochodzenia
zwierzêcego

Podkategorie:
1. Produkty i przetwory miêsne
2. Produkty i przetwory z ryb
3. Produkty mleczne
4. Miody

II. Produkty regionalne pochodzenia
roœlinnego

Podkategorie:
1. Przetwory owocowe
2. Przetwory warzywne
3. Produkty zbo¿owe
4. Wyroby cukiernicze

III. Napoje regionalne
Podkategorie:
1. Napoje bezalkoholowe
2. Napoje alkoholowe

IV. Inne produkty regionalne w szcze-
gólnoœci ³¹cz¹ce produkty roœlinne
ze zwierzêcymi (np. farsze).

Zasady udzia³u w konkursie
Konkurs ma charakter otwar-

ty. Przyst¹piæ mo¿e do niego ka¿dy
producent wyrobów regionalnych i tra-

dycyjnych, spe³niaj¹cych kryteria kon-
kursowe zawarte w regulaminie

Jeden producent mo¿e zg³osiæ
jeden produkt w ka¿dej kategorii g³ów-
nej.

Do nominacji o nagrodê "Per-
³y" na fina³ach regionalnych mog¹ kan-
dydowaæ te produkty, które w poprzed-
nich latach otrzyma³y I, II lub III na-
grodê.

Regionalny fina³ XII edycji kon-
kursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-
Smaki Regionów” odbêdzie siê 1 sierp-
nia  w "Bia³ostockich Spodkach" ul.
Œw. Rocha 14.

Krajowy Fina³ Konkursu, pole-
gaj¹cy na uroczystoœci wrêczenia sta-
tuetki "Per³y", odbêdzie  siê w Pozna-
niu, w czasie trwania Miêdzynarodo-
wych Targów Spo¿ywczych Polagra-
Food, w paŸdzierniku br.

Wszyscy laureaci "Pere³", ze
wszystkich edycji, bêd¹ mieli mo¿li-
woœæ udzia³u w ekspozycji swoich pro-
duktów wraz z mo¿liwoœci¹ ich sprze-
da¿y w czasie trwania Targów, na spe-
cjalnie wydzielonych stoiskach w ra-
mach Pawilonu "Smaki Regionów".

Warunkiem udzia³u w tym wy-
j¹tkowym konkursie jest wype³nienie i

przes³anie karty zg³oszeniowej. Jest
ona dostêpna na stronie internetowej:
www.produktyregionalne.pl oraz
we wszystkich Powiatowych Zespo-
³ach Doradztwa Rolniczego, Podla-
skiego Oœrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Szepietowie.

Wype³nione karty zg³oszeniowe
nale¿y przes³aæ na adres:

Podlaski Oœrodek Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie 18-210 Sze-
pietowo

z dopiskiem: NKD (Nasze Ku-
linarne Dziedzictwo)

Ostateczny termin nadsy³a-

nia zg³oszeñ up³ywa w dniu 13 lip-

ca 2012 r.

Warto wzi¹æ udzia³ w tym cie-
kawym konkursie, przypomnieæ sobie
smaki dzieciñstwa i podtrzymywaæ ku-
linarne tradycje naszego regionu. Jed-
nak przede wszystkim warto spotkaæ
siê z wyj¹tkowymi osobami, które
przygotowuj¹ te regionalne smako³y-
ki.

Dodatkowe informacje pod nu-
merem telefonu (86) 275 89 38 lub pod
adresem mailowym jczarkow-
ska@odr-szepietowo.pl

Joanna Czarkowska

Nowi instruktorzy Nordic Walking w powiecie hajnowskim
Przez dwa czerwcowe dni

trwa³o pierwsze tego typu szkolenie w
powiecie hajnowskim i województwie
podlaskim, szkolenie instruktorów nor-
dic walking. Organizatorem szkolenia
by³ Wydzia³ Promocji, Rozwoju Regio-
nalnego, Turystyki i Wspó³pracy  z Za-
granic¹ Starostwa Powiatowego w
Hajnówce.

Kurs obejmowa³ pe³en zakres
metodyki i dydaktyki techniki Nordic
Walking – tj. zajêcia teoretyczne i prak-
tyczne na wytyczonych trasach w
Puszczy Bia³owieskiej i okolicach.
Szkolenie by³o prowadzone przez tre-
nerów Nordic Walking z Polskiej Fe-
deracji Nordic Walking.

Rekrutacja by³a skierowana do

osób, które chc¹ zostaæ in-
struktorami lub przewodni-
kami  Nordic Walking i
wszystkich osób zaintere-
sowanych chodzeniem z kij-
kami z terenów wiejskich
powiatu hajnowskiego, któ-
re w sposób aktywny, po-
przez popularyzacjê NW i
organizacjê zajêæ, bêd¹
uczestniczyæ w promocji tej
formy aktywnoœci rucho-
wej.

W ubieg³ym roku Starostwo
Powiatowe w Hajnówce w ramach
projektu "Nordic Walking Park - Kra-
ina Puszczy i ̄ ubra" wspó³finansowa-
nego ze œrodków Unii Europejskiej w

ramach Osi 4 - Leader Programu Roz-
woju Obszarów wiejskich na lata 2007
- 2013, oznakowa³o i wytyczy³o szlaki
Nordic Walking, które otrzyma³y Cer-
tyfikat Polskiej Federacji Nordic Wal-

king. S¹ to pierwsze trasy w wo-
jewództwie podlaskim i Polsce
Wschodniej. "Nordic Walking
Park - Kraina Puszczy i ¯ubra"
to sieæ 7 szlaków o ró¿nej d³ugo-
œci i stopniu trudnoœci, których
przemierzanie sprzyja ogólnej re-
generacji organizmu oraz stopnio-

wemu odkrywaniu niepo-
wtarzalnoœci i piêkna Pusz-
czy Bia³owieskiej wraz z
architektur¹ jej œródle-
œnych osad. Trasy, popro-
wadzone s¹ w postaci ró¿-
nej wielkoœci pêtli, posiadaj¹
punkty wspólne, a niekie-
dy pokrywaj¹ siê i krzy¿uj¹.
Umo¿liwia to dowolne
skracanie lub wyd³u¿anie
marszu, czy zmiany jego
kierunku w zale¿noœci od

tego, co jest priorytetem naszej wê-
drówki.

W tym roku na terenie Nordic
Walking Parku „Kraina Puszczy i
¯ubra” organizowane s¹ ró¿nego ro-
dzaju rajdy, marsze, pikniki i warszta-
ty z instruktorami Nordic Walking, któ-
re ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ popular-
noœci¹ wœród mieszkañców i turystów.
15 wrzeœnia 2012 pod patronatem Pol-
skiej Federacji Nordic Walking odbêd¹
siê ogólnopolskie zawody - Puchar
Polski Nordic Walking w Hajnówce.

Urszula Janiel
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Przez dwa miesi¹ce sportowcy z powiatu biel-
skiego walczyli o zaszczytne miano najpopularniej-
szego sportowca w swojej gminie a nastêpnie w po-
wiecie. Laureaci Plebiscytu, który na terenie powiatu
odbywa³ siê ju¿ po raz ósmy spotkali siê 31 maja w
sali konferencyjnej bielskiego Starostwa. Na spo-
tkanie oprócz sportowców i trenerów przybyli ro-
dzice, niekiedy bardziej wzruszeni ni¿ ich m³odzi spor-
tsmeni. Nie zabrak³o
wspó³organizuj¹cych ple-
biscyt przedstawicieli sa-
morz¹dów i sponsorów.
Obecni byli; Jerzy Lesz-
czyñski z-ca dyrektora
Podlaskiego Oddzia³u
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
w £om¿y, która od dwóch
lat sprawuje patronat nad
rywalizuj¹cymi sportow-
cami ze szkó³ podstawo-
wych. Starostwo Powia-
towe reprezentowa³ cz³onek Zarz¹du Powiatu Ma-
riusz Korzeniowski, miasto Bielsk Podlaski z-ca Bur-
mistrza Jan Radkiewicz,  gminê Bielsk Podlaski z-
ca Wójta Anatol Filipczuk, gminê Brañsk jej sekre-
tarz Wojciech Jakubowski. Przyby³ tak¿e Andrzej
Krzywiec dyrektor Miejskiego Oœrodka Sportu i Re-
kreacji oraz dyrektorzy szkó³.

Galê rozpocz¹³ Kanclerz
Kapitu³y Plebiscytu Anatol Grze-
gorz Tymiñski, a nastêpnie re-
fleksj¹ z dotychczasowych edy-
cji Plebiscytu podzieli³ siê jego
inicjator Wies³aw S. Soko³owski.
Poinformowa³ on zebranych, i¿
sprawuj¹cy patronat nad Plebi-
scytem Senator RP Bohdan
Paszkowski ufundowa³ specjal-
ne wyró¿nienie dla Anatola
Grzegorza Tymiñskiego jako do-
wód uznania z podziêkowaniem
za d³ugoletni¹ dzia³alnoœæ na
rzecz rozwoju sportu na Ziemi
Bielskiej.

W imieniu senatora, na-
grodê wzruszonemu Kanclerzowi Kapitu³y wrêczy³
wydawca Wieœci Podlaskich.

Najbardziej oczekiwany moment spotkania,
czyli og³oszenie nazwisk laureatów rozpoczêto od
wyró¿nienia najpopularniejszych sportowców 2011
roku w gminach i miastach powiatu:

gmina Bielsk Podlaski

(VIII Plebiscyt)

Kinga Hryniewicka ze SP w £ubinie Koœcielnym

gmina Boæki

(VIII Plebiscyt)

I – Marek Szymczuk
II – Sebastian Szklarz

gmina Brañsk

(VIII Plebiscyt)

I – Izabela Œliwiñska – SP Holonki
II – Stanis³aw Kochowiec – SP Koszewo
III – Adam Gawrysiak – SP Holonki
IV Adrianna Puchalska – SP Koszewo

Œwiêto bielskich sportowców
V – Krystian Budlewski – SP Koszewo

Miasto Bielsk Podlaski

(VIII Plebiscyt)

I – Norbert Arkadiusz Wawulski – ZS im A, Mic-
kiewicza
II – Bart³omiej Bedeniczuk – ZS z DNJB
III – £ukasz Dmitruk – SP nr 5
IV – Izabela £adniak – ZS z DNJB

V – Konrad Tomczuk – SP nr 5
VI – Karol Car – BKS TUR

miasto Brañsk

(IV Plebiscyt)

I – Izabela Drozdowska
II – Rafa³ ¯ero
III – Joanna Godlewska
IV – Aleksandra Pietraszko
V – Aleksandra Drozdowska
Najwiêcej emocji wzbudzi³ moment
og³oszenia wyników rywalizacji na
najpopularniejszego sportowca Zie-
mi Bielskiej 2011 r. Oto wyniki:

kategoria szko³y podstawowe

I – Dru¿yna pi³ki no¿nej dziewcz¹t ze Szko³y Pod-
stawowej w Brañsku,
II – dru¿yna ch³opców ze Szko³y Podstawowej nr 5
w Bielsku Podlaskim,
III – Izabela Œliwiñska – SP Holonki,

IV – Maciej Bêbeniec – SP nr 5 Bielsk P.
V – Adrianna Puchalska – SP Koszewo,
VI – Patrycja Stuligrosz – SP Holonki

kategoria gimnazja

I – Norbert Arkadiusz Wawulski – ZS im. A. Mic-
kiewicza Bielsk P.
II – Aleksandra Arnold – ZS Brañsk
III – Sylwia Czy¿ykowska – ZS z DNJB Bielsk p.
IV Rados³aw Mas³owski – ZS z DNJB Bielsk p.
V – Rafa³ ¯ero – ZS Brañsk
VI – Jakub Radziszewski – PG nr 1 Bielsk P.
Rafa³ Grygoruk ZS im. A.Mickiewicza Bielsk P.

kategoria szko³y ponadgimnazjalne

I – Bart³omiej Bedeniczuk – II LO Bielsk p.
II – Aaron Weres – ZSZ nr 1 Bielsk P.
III – Kamil P³uciennik – ZS nr Bielsk P.
IV - Robert Iwaniuk – ZS nr 3 Bielsk P.
V – Konrad Wo³yniak – ZS nr 3 Bielsk P.

kategoria senior

I – £ukasz Kuczyñski – BKS TUR

II – Artur Kiszko – BKS TUR
III - Karol Car – BKS TUR
IV – Marek Szymczuk KS Bocian Boæki

Bardzo ostra rywalizacja toczy³a siê pomiêdzy no-
minowanymi do tytu³u Najpopularniejszy Trener

Ziemi Bielskiej 2011. Ostateczne wygra³a j¹ Iwo-
na Niemyjska nauczycielka z Zespo³u Szkó³ w Brañ-
sku. Kolejne miejsca zajêli:
II – Rafa³ Mañko – PG nr 1 Bieslk p.
III – Jaros³aw Olszañski – SP nr 5 Bielsk P.
IV – Walery Mieszczeriakow – ZS z DNJB Bielsk
P.
V – Daniel Werszko PG nr 1 Bielsk P.
VI – Dariusz Duszkowski – BKS TUR

Laureaci nagrodzeni zostali pucharami, dyplo-
mami i nagrodami ksi¹¿kowymi ufundowanymi przez
Bank Spó³dzielczy w Brañsku, Starostwo Powiato-
we w Bielsku Podlaskim, Agencjê Modernizacji i
Restrukturyzacji Rolnictwa Podlaski Oddzia³ w
£om¿y, Burmistrzów Bielska Podlaskiego i Brañ-
ska, Wójtów Bielska Podlaskiego, Bociek i Brañska
oraz  firmê ksiêgarsk¹ BESAWA. Galê jak zwykle
doskonale prowadzi³a Kasia Stepaniuk urocza se-
kretarz Kapitu³y Plebiscytu.

Za naszym poœrednictwem organizatorzy Ple-
biscytu kieruj¹ s³owa podziêkowania do w³adz sa-
morz¹dowych, dyrektorów szkó³ i nauczycieli wf oraz
dzia³aczy sportowych bez których pomocy  trudno
by³oby nam zorganizowaæ Plebiscyt i licz¹ na ich
niezawodn¹ pomoc przy organizacji kolejnej – ju¿
dziewi¹tej – edycji plebiscytu. Nie mniejsze s³owa
podziêkowania Redakcja „Wieœci” kieruje do cz³on-

ków Kapitu³y Plebiscytu, którzy czuwali nad spraw-
nym jego przebiegiem.

Laureatom gratulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów zarówno na niwie sportowej jak te¿ w
¿yciu osobistym.

Do zobaczenia za rok!

(wss)

fot. El¿bieta M³odzianowska
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