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Za nami kolejna ju¿
edycja Œwiêta Kultury Bia³o-
ruskiej, która odby³a siê w Bia-

Œwiêto Kultury Bia³oruskiej
³ymstoku ju¿ po raz 29 w nie-
dzielne popo³udnie 23 czerw-
ca . ChodŸ pogoda nie roz-

pieszcza³a Bia³ostoczan tego
dnia ,nie  zabrak³o mi³oœników

Patronat medialny „Wieœci Podlaskich”

I Przegl¹d Zespo³ów Pieœni Ludowych Doliny Bugu w Serpelicach

13 lipca – sobota – pocz¹tek o godz. 13.00

Cd. str. 2

Zio³owe spotkania
Pogoda nie sprzyja³a uczestnikom zorganizowanych po

raz czwarty „Zio³owych Spotkaniach” przez Lokalna Grupê

Dzia³ania „Tygiel Doliny Bugu” i Gospodarstwo Agroturystycz-
ne Miros³awa Angielczyka w Korycinach „Zio³owy Zak¹tek”.
Nie przeszkodzi³o to jednak przyby³ym na imprezê w doskona-

Cd. str. 2

Tradycyjnie ju¿ w ostani¹ niedzielê czerwca nad Zale-
wem w Otapach ko³o Kiersnówka w gminie Brañsk odby³ siê
VII Festyn Rodzinny pod has³em „Tradycje i zwyczaje Podla-
sia”. Mimo niesprzyjaj¹cej pogody na festyn przyby³y liczne
rzesze mieszkañców gminy i miasta Brañsk, a wœród nich, Ci
najwa¿niejsi, tegoroczni absolwenci szkó³ z terenu gminy.  Bo-
wiem festyn jest okazj¹ nie tylko do œwiêtowania i rozrywki.
Dobrym zwyczajem sta³o siê ( i polecamy ten zwyczaj innym
Wójtom) nagradzanie przy tej okazji najlepszych absolwentów
i ich rodziców .

W tym roku  byli to:Milena Antoszuk, Honorata Sieroc-
ka, Patrycja Kiersnowska i Sylwia Kad³ubowska z Gimnazjum
w Oleksinie, Beata Kuczyñska z Gimnazjum w Glinniku,Szy-
mon Roszkowski z SP w Domanowie, Agata Niescior z SP w
Œwirydach, Ma³gorzata Kosiñska z SP w Holonkach, Micha³
Brzozowski z SP w Chojewie i Agnieszka Olech z SP w Mniu.

Tradycje i zwyczaje Podlasia

Cd. str. 2

Wystawa
z tradycj¹

29 i 30 czerwca Sze-
pietowo sta³o siê najwa¿niej-
szym miejscem na rolniczej
mapie Polski. Na Agroarenie
Podlaskiego Oœrodka Doradz-
twa Rolniczego po raz dwu-
dziesty odby³a siê Regionalna
Wystawa Zwierz¹t Hodowla-
nych i Dni z Doradztwem
Rolniczym. Tradycyjnie ju¿ z
imponuj¹c¹ frekwencj¹, re-

Cd. str. 7

XX Jubileuszowa wystawa

zwierz¹t hodowlanych
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„W ub. roku zarobki cz³onków zarz¹dów firm notowa-
nych na gie³dzie wzros³y o 10 proc. (o zarz¹dach banków a¿
siê wstydzê pisaæ). P³aca minimalna wzros³a zaœ o procent 5.
Zarobki wiêkszoœci Polaków stoj¹ w miejscu. A wg niedawne-
go raportu GUS, w zale¿noœci od metody liczenia, w biedzie
¿yje od 2,5 do 6 mln Polaków”

Wies³aw Dêbski – Wirtualna Polska

„Do wszystkich zwraca³ siê z szacunkiem, witaj¹c siê z
kimœ stawa³ na bacznoœæ i schyla³ g³owê, co dawa³o wra¿enie,
¿e w ka¿dym, niezale¿nie od rangi, dostrzega cz³owieka i towa-
rzysza broni, wyró¿nia³a go zgodnoœæ czynów i s³ów, pracowi-
toœæ, wyj¹tkowa intelektualna otwartoœæ, g³ód wiedzy, zdolno-
œci analityczne i syntetyczne, oryginalnoœæ myœli, wysoka kul-
tura jêzyka w mowie i piœmie, najwy¿sze wymagania, które
stawia sobie i swojemu otoczeniu, jest podziwiany za swoje
zaanga¿owanie w pracê i za to, ¿e nie ulega pokusie luksusu.”

Ryszard Kukliñski -charakteryzuj¹c Wojciecha Ja-

ruzelskiego w raporcie dla CIA z 1983 r.

PRZECZYTANE

Œwiêto Kultury Bia³oruskiej
Cd. ze str. 1

Zio³owe spotkania

Wrêczaj¹c nagrody naj-
lepszym uczniom i listy po-
chwalne ich rodzicom Wójt
Gminy Krzysztof Jaworowski
powiedzia³ „Moim celem jest

wyró¿nienie i pokazanie na-

szemu spo³eczeñstwu naj-

lepszych uczniów.

Dzisiejszy dzieñ jest

okazj¹ ¿eby wszystkim po-

dziêkowaæ; za rzetelnoœæ i

wytrwa³oœæ, za solidn¹ i su-

mienna pracê. Absolwentom

¿yczê dalszych sukcesów w

nauce, ukoñczenia wyma-

rzonych studiów i zdobycia

upragnionych zawodów.

Rodzicom gratulujê

wspania³ych synów i córek.

Dziêkujê za wspieranie

dzia³añ szkó³, za ¿yczliwoœæ,

s³u¿enie swoj¹ rad¹ i po-

moc¹.

Dyrektorom ¿yczê wy-

trwa³oœci i cierpliwoœci w

pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹,

sukcesów i awan-

sów zawodowych”

Na zakoñ-
czenie nagradzania
uczniów  Wójt na-
grodzi³ tak¿e na-
uczycieli Szko³y
Podstawowej w
Mniu, której wyniki

nauczania w klasie szóstej by³y
najlepsze w powiecie i  drugie
w województwie.

A póŸniej swój dorobek
artystyczny prezentowali

Tradycje i zwyczaje Podlasia

Cd. ze str. 1

Cd. ze str. 1

W minion¹ sobotê ju¿
po raz dwudziesty dziewi¹ty
w Bia³owie¿y odby³a siê Noc
Kupa³y, organizowana przez
Bia³oruskie Towarzystwo Spo-
³eczno-Kulturalne i Bia³owie-
ski Oœrodek Kultury.

Jak co roku impreza
rozpoczê³a siê od przemarszu
korowodu zespo³ów spod bu-
dynku miejscowego oœrodka
kultury na parking gminny,
gdzie odbywa siê ca³e wyda-
rzenie. Noc Kupa³y otworzy³
wójt Gminy Bia³owie¿a Albert

Kolejna edycja Nocy Kupa³y
Litwinowicz oraz przewodni-
cz¹cy BTSK Jan Syczewski.

- Bardzo siê cieszê, ¿e
kolejny raz mo¿emy u nas or-
ganizowaæ t¹ imprezê - mówi³
podczas otwarcia wójt Bia³o-

wie¿y - wa¿ne, ¿e podtrzymu-
jemy nasz¹ ró¿norodnoœæ kul-
turow¹ i ¿e w tym wydarze-
niu bierze udzia³, a¿ tak du¿o
m³odzie¿y.

³ej zabawie.
Jak zwykle najwa¿niej-

szym punktem imprezy by³o
nagrodzenie tych zbieraczy
zió³, którzy w minionym roku
zebrali  ich najwiêcej. S¹
to: Zofia Gawrysiuk z
Zajêcznik, Mariusz
Wiêcko z Brañska i He-
lena Jarmoch z Korcze-
wa. Podsumowano te¿
og³oszony przez LGD
„Dolina Bugu” konkurs
na kulinarny zio³owy
przysmak. Konkurs od-
bywa³ siê w 3  kategoriach.
W kategorii „zupy” wygra³a
Anna ̄ ero z Putkowic Nadol-
nych za zupê cebulow¹,  w
kategorii „Przek¹ska, danie

g³ówne” najwy¿ej oceniono
pasztet z fasoli sporz¹dzony
przez Agnieszke Oleszczuk z
Korycin, w kategorii „napoje,
desery” najlepsza by³a Halina
Knyciuk z Zajêcznik (wino z

czerwonych winogron).
Tradycj¹ staje siê

otwieranie w trakcie kolej-
nych „zio³owych spotkañ no-
wych obiektów. W tym roku

otwarto Izbê Tradycji Zielar-
skich zlokalizowan¹ w zrekon-
struowanej starej plebanii z
Dziadkowic. To wa¿ny obiekt
w gospodarstwie maj¹cy
przypominaæ historiê zielar-

stwa. Mo¿na w niej
obejrzeæ wszystkie zio³a
wspomagaj¹ce lecze-
nie, w bogato zaopa-
trzonej bibliotece zapo-
znaæ siê z ich zastoso-
waniem, a nawet sa-
memu sporz¹dziæ mie-
szankê zio³ow¹.

Po czêœci ofi-
cjalnej licznie zebranym naj-
m³odszym i starszym uczest-
nikom imprezy  czas umila³y
zespo³y z Bia³orusi („Katryn-
ki”) i Polski.                   (ws)

bia³oruskiego folkloru chc¹cych spêdziæ niedzielne popo³udnie
przed bia³ostockim Teatrem Dramatycznym . Organizatorem
imprezy by³o Bia³oruskie Towarzystwo Spo³eczno–Kulturalne
, które zadba³o o to aby   impreza mia³a atrakcyjny przebieg i
przyci¹gnê³a rzesze bia³ostoczan, nie tylko tych zdefiniowanych
jako Bia³orusini ,ale równie¿ tych którzy lubi¹ tego typu impre-

zy plenerowe i przyci¹ga ich swojski podlaski klimat . Na to
wydarzenie kulturalne przybyli m.in. pose³ Eugeniusz Czykwin
i  Konsul Generalny Republiki Bia³oruœ w Bia³ymstoku Alek-
sandr Berebenya . W niedzielne popo³udnie  szerokiemu gronu
odbiorców zaprezentowali siê laureaci konkursów piosenki bia-
³oruskiej dla dzieci i doros³ych; nie zabrak³o równie¿ goœci z
Bia³orusi: tanecznej grupy Haradzienskija Karunki z Grodna ,
grupy folkowej Kupalinka z Miñska i zespo³u Baæka Atamana
z Miñska , który zaprezentowa³ siê na scenie w strojach odno-
sz¹cych siê do tradycji kozackich . Obok nich na scenie wyst¹-
pi³y zespo³y dobrze znane, a zarazem i lubiane przez podlask¹
publicznoœæ , wœród nich  bia³ostocki As czy Prymaki z Micha-
³owa oprócz wy¿ej wymienionych kolektywów wyst¹pi³o po-
nad 25 formacji .Uczestnicy imprezy mogli te¿ nabyæ publika-
cje ksi¹¿kowe , muzyczne, wyroby rêkodzie³a ludowego z Pod-
lasia  i z Bia³orusi. Na najm³odszych czeka³y wyroby cukierni-
cze.  Podczas tegorocznej imprezy Przewodnicz¹cy Jan Sy-
czewski pytany o asymilacjê mniejszoœci bia³oruskiej powie-
dzia³ ¿e, „pewnym procesom nie da siê do koñca i radykalnie
zapobiec” jednak po chwili doda³, „¿e cieszy siê jednak , i¿ du¿o
dzieci chwyta siê tej kultury” .

W tekœcie wykorzysta³em cytaty z notatki prasowej PAP
poœwiêcony Œwiêcie Kultury Bia³oruskiej       

Tekst i zdjêcia: Micha³ Iwaniuk

3   lipca  br.  w  Muzeum  w  Bielsku  Podlaskim   (Od-
dziale  Muzeum  Podlaskiego  w  Bia³ymstoku)  otwarta  zosta-
³a  wystawa  pt.  „Sztuka  spod  krosna”.  Z³o¿y³y  siê  na  ni¹
tkaniny  ludowe  ze  zbiorów  Muzeum  Podlaskiego  w  Bia-
³ymstoku  oraz  tkaczki  ludowej   Ireny  Ignaciuk  z   Lewkowa
Starego  (powiat  hajnowski).  Otwarcie  wystawy  po³¹czone
by³o  z  pokazem  tkackim.  Ekspozycjê  obejrzeæ  mo¿na  w
godzinach  pracy  Muzeum.                                             (JC)

 Sztuka  spod  krosna

uczniowie  z Gimnazjum w
Oleksinie, zespó³ ludowy
„Mianka”  i  inni, mo¿na by³o
pop³ywaæ po zalewie, skorzy-

staæ z licznych atrakcji czy
upiec kie³baski przy wspólnym
ognisku. Humory popsu³a nie-
co ulewa.

Charakterystyki najlep-
szych uczniów, a niektórzy z
nich  maja naprawdê imponu-
j¹ce sukcesy w nauce i dzia-
³alnoœci spo³ecznej znajdziecie
w Internetowych Wieœciach.

 Do spotkania za rok na
kolejnym festynie.        (wss)

Wiêcej na www.wiescipo-

dlaskie.pl/internetowewiesci

Cd. str. 7
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Tablica multimedialna trafi³a w rêce gimnazjalistów z Brañska
Klasa 2b z Zespo³u

Szkó³ w Brañsku otrzyma³a
jedn¹ z 30 nowoczesnych ta-
blic multimedialnych. Jest to
nagroda za udzia³ w konkur-
sie w ramach programu edu-
kacyjnego „¯yj smacznie i
zdrowo” organizowanym
przez markê WINIARY.
Podczas oficjalnego
wrêczenia nagrody
uczniowie wziêli udzia³ w
lekcji z dietetykiem, prze-
testowali tablicê multi-
medialn¹ oraz uczestni-
czyli w warsztatach ta-
necznych prowadzonych
przez gwiazdê You Can
Dance, Adama Koœciel-
niaka.

Zadaniem konkur-
su organizowanego w
ramach programu edu-
kacyjnego „¯yj smacznie i
zdrowo” by³o zachêcenie m³o-
dzie¿y gimnazjalnej do stwo-
rzenia pracy plastycznej, filmu
lub wydarzenia spo³ecznego

promuj¹cych g³ówne idee pro-
gramu. W tym roku gimnazja-
liœci z ca³ej Polski walczyli o
30 zestawów interaktywnych
(tablica multimedialna, rzutnik,
stojak) oraz o zestawy kuli-
narne zachêcaj¹ce do pierw-
szych doœwiadczeñ w kuchni.

Na oficjalne wrêczenie
tablicy multimedialnej
uczniom klasy 2b z Zespo³u
Szkó³ w Brañsku zaproszeni
zostali przedstawiciele lokalnej

w³adzy, pracownicy kurato-
rium“i media. Wa¿nym ele-
mentem tego wydarzenia by³a
specjalna lekcja przeprowa-
dzona dla zwyciêskiej klasy, w
ramach której dietetyk progra-
mu edukacyjnego „¯yj smacz-
nie“i zdrowo” przeprowadzi³

nietypowy quiz ¿ywienio-
wy. Uczniowie wziêli
udzia³ w grze opartej na
zasadach znanego tur-
nieju Milionerzy. Przy
pomocy pilotów do te-
stów Interwrite odpo-
wiadali “w grupach na
pytania dotycz¹ce zdro-
wego ¿ywienia. PóŸniej
gimnazjaliœci mieli okazjê
spróbowaæ swoich si³
podczas warsztatów ta-
necznych prowadzonych
przez gwiazdê You Can

Dance, któr¹ by³ Adam Ko-
œcielniak.

Pomimo zakoñczenia
konkursu nauczyciele w dal-
szym ci¹gu mog¹ zg³aszaæ siê

do programu edukacyjnego
„¯yj smacznie i zdrowo”, by
otrzymaæ zestaw dydaktycz-
ny. Wystarczy wejœæ na stro-
nê internetow¹ www.zyj-
smacznieizdrowo.pl i wype³niæ

zg³oszenie. III edycja progra-
mu edukacyjnego „¯yj smacz-
nie i zdrowo” potrwa do 28
czerwca.

Program „¯yj smacz-
nie i zdrowo” jest akcj¹ edu-
kacyjn¹ marki WINIARY pro-
wadzon¹ we wspó³pracy“z
Federacj¹ Polskich Banków
¯ywnoœci w polskich gimna-
zjach. Do tej pory odby³y siê
dwie edycje projektu, obie pod
wczeœniejsz¹ nazw¹ „Jedz
smacznie i zdrowo”. W zwi¹z-

ku z poszerzeniem zakresu
projektu o informacje z dzie-
dziny ekologii organizatorzy
podjêli decyzjê o zmianie na-
zwy na „¯yj smacznie i zdro-
wo” w III ods³onie akcji. Misj¹

programu edukacyjnego „¯yj
smacznie i zdrowo” jest nauka
m³odzie¿y zasad prawid³owe-
go i zdrowego od¿ywiania oraz
zachêcenie do wspólnego spo-
¿ywania posi³ków i podejmo-
wania pierwszych samodziel-
nych prób gotowania. W ra-
mach projektu promuje siê
wœród gimnazjalistów posta-
wê proekologiczn¹, a tak¿e
ideê niemarnowania ¿ywnoœci.

Joanna Brewiñska

Boæki

Koncertem pieœni patriotycz-
nych rozpoczê³a siê tegoroczna V
Parada Orkiestr Dêtych (30 czerw-
ca). W tym roku by³a ona jednym z
elementów obchodów 500-lecia pa-
rafii rzymskokatolickiej w Boækach.

Brañsk Gmina

6 lipca w Domanowie z
mieszkañcami gminy brañskiej spo-
tka³ siê prezes Prawa i Sprawiedli-
woœci Jaros³aw Kaczyñski.

*

7 lipca w pobli¿u  Kalnicy bê-
d¹cy pod wp³ywem alkoholu (ok. 2
promile) 21-latek kieruj¹cy fordem
mondeo straci³ panowanie nad po-
jazdem i uderzy³ w drzewo. W wy-
niku odniesionych obra¿eñ zmar³ 57-
letni pasa¿er, ojciec kierowcy.

Brañsk

Korowód przebierañców roz-
pocz¹³ tegoroczne  Brañskie Dni
Kultury. Po raz pierwszy odby³y siê
one na nowym Placu Miejskim w
centrum Brañska. Dwudniowej im-
prezie towarzyszy³a dobra pogoda
wiêc zabawa by³a œwietna, tym bar-
dziej, ¿e organizator – Miejski Oœro-
dek Kultury – zadba³ o doskona³y
program imprezy.

Orla

1 lipca na skrzy¿owaniu ulic
Mickiewicza i Bielskiej 38-letni kie-
rowca Scanii nie ust¹pi³ pierwszeñ-
stwa osobowemu citroenowi. Dosz³o
do zderzenia w wyniku którego kie-
ruj¹ca citroenem 36-letnia kobieta
trafi³a z urazem krêgos³upa do biel-
skiego szpitala.

KRÓTKO
Mamy  upalne  lato,  a  to  rów-

nie¿  najlepsza pora,  aby  odœwie¿yæ
bia³e pasy na przejœciach  dla  pieszych.
W tym roku w Hajnówce o tym zapo-
mniano. S³u¿by drogowe zaspa³y?

 Ledwie widoczne s¹ zebry na
g³ównych  ulicach  m.  in.  na  ul.  3
Maja,  Pi³sudskiego,  Batorego  i  Bia-
³ostockiej.  Tymi  arteriami  jeŸdzi  naj-
wiêcej  samochodów.  Poziome  znaki
drogowe wymagaj¹ pomalowania
g³ównie  przed  skrzy¿owaniami  ulic
w  mieœcie. To tu kierowcy najczêœciej
hamuj¹ i œcieraj¹ bia³¹ farbê oponami.

Œwie¿o  pomalowane  pasy  na
jezdni s¹ widoczne z daleka. Kierow-
ca powinien zwolniæ przed przejœciem
dla pieszych, lub zatrzymaæ  pojazd  gdy
oni siê tam znajduj¹. Tu piesi przeci-
naj¹  jezdniê i w tym miejscu mog¹
czuæ siê bezpiecznie.

Porzekad³o mówi: lepiej póŸniej
ni¿ wcale. A  zatem,  panowie, malo-
wanie zebr czas zacz¹æ!             (JC)

Czas  na  zebry

W   Hajnowskim  Domu  Kul-
tury  czynna  jest  wielka  wystawa
najlepszych   prac  dzieci  i  m³odzie¿y
z  czterech  grup  plastycznych,  wcho-
dz¹cych  w  sk³ad  ko³a  plastycznego
„Deformacja”. Na  ekspozycjê  z³o¿y³
siê  roczny  dorobek cz³onków  ko³a.
Prace  zosta³y  wykonane  w  ro¿nych
technikach  plastycznych.  Zaprasza-
my  do  jej  obejrzenia.

                                          (jc)

Wystawa ko³a
plastycznego

„Deformacja”
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Gminne Zawody Sportowo - Po¿arni
Tradycj¹ sta³o siê, ¿e w jednej ze

wsi w której funkcjonuje jednostka
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w gminie
Bielsk Podlaski co roku odbywaj¹ siê
Gminne Zawody Sportowo - Po¿arni-
cze - które maj¹ za zadanie zrealizowa-
nie dwóch g³ównych zadañ; tj. okreœle-
nie stanu wyszkolenia zrzeszonych w
OSP stra¿aków i dokonanie sprawdze-
nia sprawnoœci sprzêtu p-po¿ bêd¹cego
na stanie poszczególnych jednostek

Tradycj¹ sta³o siê, ¿e zawody zda-

wa³oby siê czysto sportowe w gminie
Bielsk Podlaski co roku oprawiane s¹
bogat¹ czêœci¹ kulturaln¹. Rok rocznie
na placu zmagañ stra¿aków bior¹cych
udzia³ w zawodach tj. najczêœciej na bo-
iskach sportowych (ale niekoniecznie)
budowana jest scena na której po wrê-
czeniu medali, pucharów, dyplomów,
odznaczenie dla wyró¿niaj¹cych  stra-
¿aków w s³u¿bie spo³ecznej, wystêpuj¹
liczne zespo³y artystyczne z gminy, po-
wiatu, województwa a niekiedy z zagra-
nicy. Z okazji odbywaj¹cych siê zawo-
dów stra¿ackich spotykaj¹ siê  nie tylko
wszyscy stra¿acy z gminy ale równie¿
rodziny z odleg³ych miejscowoœci. Jed-
nym s³owem mo¿na powiedzieæ: jest to
wielkie œwiêto dla mieszkañców Gminy
Bielsk Podlaski.

Tak by³o i w tym roku 2 czerwca
we wsi Parcewo. Wieœ Parcewo jest
wsi¹ szczególn¹ na mapie funkcjonuj¹-
cych jednostek OSP nie tylko z tego
powodu - ¿e tam mieszka przewodni-
cz¹cy Rady Gminy, jednoczeœnie pe³ni¹-
cy funkcjê Komendanta Gminnego
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych druh Walenty Ga³uszewski ale
przede wszystkim dlatego, ¿e we wsi
Parcewo zaledwie 5 lat temu powo³ano
jednostkê OSP (rzecz  rzadko spotyka-

na w kraju) i ona dzisiaj ma bardzo du¿e
osi¹gniêcia. Jednostka OSP w Parce-
wie zosta³a wyposa¿ona w podstawo-
wy, niezbêdny do funkcjonowania stra-
¿y sprzêt p-po¿. - który w nale¿ytych
warunkach jest przechowywany i kon-
serwowany. Du¿o czasu w dzia³alnoœci
przeznacza siê na szkolenie stra¿aków.
Efektem tego jest zdobywanie czo³o-
wych miejsc w ostatnich trzech latach
na gminnych zawodach sportowo-po-
¿arniczych. Zwieñczeniem tych sukce-

sów by³o wygranie
tegorocznych za-
wodów. Tu¿ po po-
wo³aniu jednostki
OSP - przy niej po-
wsta³ stra¿acki ze-
spó³ artystyczny
„£una” - który s³a-
wi OSP i gminê
bielsk¹ w woje-
wództwie jak w
ca³ym kraju.

2 czerwca
2013 r. do Parce-

wa w godz. 8.30 - 9.30 przyby³o 13 dru-
¿yn doros³ych OSP i 3 dru¿yny m³odzie-
¿owe OSP by braæ udzia³ w zmaganiach
zawodów sportowo - po¿arniczych.
Przed godz. 10.00 wszystkie dru¿yny
ustawi³y siê w szyku zwartym i Komen-
dant Gminny Zwi¹zku OSP w Bielsku
Podlaskim druh Walenty Ga³uszewski
po wydaniu komen-
dy „Bacznoœæ” skie-
rowa³ siê do Podla-
skiego Komendanta
Wojewódzkiego Pañ-
stwowej Stra¿y Po-
¿arnej w Bia³ymsto-
ku starszego bryga-
diera Antoniego
Ostrowskiego w
celu z³o¿enia meldun-
ku o gotowoœci dru-
¿yn OSP do udzia³u
w zawodach. Po
odebraniu meldunku g³os zabra³a Wójt
Gminy Bielsk Podlaski Raisa Rajecka -
jako g³ówny organizator imprezy. W spo-
sób syntetyczny w swojej wypowiedzi
omówi³a cel zawodów, stan organizacyj-
ny gminnej organizacji stra¿ackiej, do-
robek organizatora imprezy tj. OSP Par-
cewo. Powita³a gor¹co i serdecznie
przyby³ych na Gminne Zawody Sporto-

wo - Po¿arnicze dostojnych goœci w
osobach:

- Wicemarsza³ka Województwa
Podlaskiego - Walentego Koryckiego,

- Podlaskiego Komendanta Wo-
jewódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej - starszego brygadieraAntoniego
Ostrowskiego,

- Prezesa Zarz¹du Oddzia³u Wo-
jewódzkiego Zwi¹zku OSP RP w Bia-
³ymstoku Jana Gradkowskiego,

- Komendanta Powiatowego Po-
licji w Bielsku Podlaskim - m³odszego
inspektora Wojciecha Rudkowskiego,

Wójt Gminy powita³a wszystkich
stra¿aków przyby³ych na zmagania za-
wodach sportowo - po¿arniczych i zgro-
madzon¹ publicznoœæ uczestnicz¹ca w
imprezie.

Po powitaniu dostojnych goœci i
wszystkich zgromadzonych g³os zabrali
zaproszeni goœcie w osobach:

- Wicemarsza³ek Województwa
Podlaskiego Walenty Korycki,

- Prezes Zarz¹du Oddzia³u Wo-
jewódzkiego Zwi¹zku OSP RP Jan
Grodkowski,

- Komendant Powiatowy Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej Jan Bartoszuk.

Zabieraj¹c g³os Jan Grodkowski
- prezes Zarz¹du Oddzia³u Wojewódz-
kiego Zwi¹zku OSP RP nawi¹za³ do tra-
gicznego zdarzenia - jakie mia³o miej-

sce w miejscowoœci Jankielówka (gmi-
na Raczki).Tam w czasie akcji ratow-
niczej œmieræ ponios³o dwóch stra¿aków
- ratowników Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-
nej w Raczkach. Zaproponowa³, by tra-
gicznie zmar³ych uczciæ minut¹ ciszy. Po
oddaniu ho³du zmar³ym ksiê¿a prawo-
s³awni uczestnicz¹cy w spotkaniu z oka-
zji zawodów stra¿ackich odprawili mo-

Prezydium Zarz¹du Od-

dzia³u Wojewódzkiego Zwi¹zku

OSP RP w Bia³ymstoku nada³o:

Srebrny medal

„Za zas³ugi dla po¿arnictwa”

1. Ga³uszewska Teresa
OSP Parcewo
2. Ga³uszewski Walenty
OSP Parcewo
3. Iwaniuk Bazyl
OSP Ploski
4. Sidoruk Jaros³aw
OSP Pasynki

Br¹zowy medal

„Za zas³ugi dla po¿arnictwa”

1. Breczko Andrzej
OSP Parcewo
2. Breczko Aniela
OSP Parcewo
3. Burkiewicz Anastazja
OSP Parcewo
4. Ga³uszewski Krzysztof
OSP Parcewo
5. Ga³uszewski Rafa³
OSP Parcewo
6. Grygoruk Antonina
OSP Parcewo
7. Ignatiuk W³odzimierz
OSP Pasynki
8. Iwaniuk Jerzy
OSP Ploski
9. Iwaniuk Wies³aw
OSP Ploski
10. Kowszuk Jerzy
OSP Parcewo
11. Kowszuk Maria
OSP Parcewo
12. Koz³owski Eugeniusz
OSP Ploski
13. Migun Helena
OSP Parcewo
14. Osiennik Eufalia
OSP Parcewo
15. Osiennik S³awomir
OSP Parcewo
16. P³ug Marek
OSP Ploski
17. Siemieniuk Jan
OSP Pasynki
18. Smolewski S³awomir
OSP Ploski
19. Szurbak Mariusz
OSP Parcewo
20. Wiesie³owski Eugeniusz
OSP Pasynki

Prezydium Zarz¹du Od-

dzia³u Powiatowego Zwi¹zku

OSP RP w Bielsku Podlaskim

nada³o:

Odznakê

„Stra¿ak wzorowy”

1. Boruta Przemys³aw
OSP Ploski
2. Boruta Robert
OSP Ploski
3. Chudzian Dawid
OSP Ko¿yno
4. Chursa Wojciech
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dlitwê w intencji tragicznie zmar³ych
stra¿aków próbuj¹cych ratowaæ mê¿-
czyznê  znajduj¹cego siê w g³êbokiej na
oko³o 40 metrów studni.

Po wyst¹pieniach goœci i modli-
twie do prac przyst¹pi³a komisja sê-
dziowska po przewodnictwem starsze-
go kapitana Marcina Sawickiego - któ-
ra w obecnoœci wszystkich dowódców
dru¿yn  bior¹cych udzia³ w zawodach
dokona³a losowania kolejnoœci startów
poszczególnych ekip.

Regulamin gminnych zawodów
sportowo - po¿arniczych od lat jest nie-
zmienny. Zawody sk³adaj¹ siê z dwóch
czêœci: sportowej i bojowej. W czêœci
sportowej wszystkie startuj¹ce ekipy
seniorów i m³odzie¿owe ( gdyby by³y
dru¿yny kobiece - to te¿) pokonuj¹ szta-
fetê biegow¹ z przeszkodami na d³ugo-
œci 350 m.

W czêœci bojowej dru¿yny maj¹
za zadanie zbudowanie linii gaœniczej
zaczynaj¹c od wrzucenia wê¿a ssaw-
nego do basenu, rozwiniêciu dwóch linii
gaœniczych z szeœciu odcinków wê¿y
t³ocznych, umiesczeniu na koñcach linii
pr¹downic, uruchomieniu motopompy,
spowodowanie nape³nienia wod¹ linii
gaœniczej i doprowadzenie do zbicia pa-
cho³ków oraz odwrócenia tarcz. Na re-
zultat osi¹gniêty przez dru¿yny startuj¹-
ce w zawodach najwiêkszy wp³yw ma
czas osi¹gniêty podczas æwiczenia bo-
jowego oraz uzyskany w sztafecie po-
¿arniczej. Za niew³aœciwe wykonanie
elementów æwiczenia komisja sêdziow-
ska przydziela punkty karne.

Ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ startu-
j¹cych dru¿yn przebieg zwodów przed-
³u¿y³ siê do ok. 2,5 godziny. Nie mniej
jednak nikt w trakcie zawodów nie nu-
dzi³ siê. Ka¿da dru¿yna mia³a swoich
kibiców - którzy w najprzeró¿niejszy
sposób dopingowali swoich bij¹c brawa,
wznosz¹c okrzyki,  uruchamiaj¹c syre-
ny alarmowe itd. Zdarza³y siê potkniê-
cia,  spadniêcie z równowa¿ni podczas
biegu sztafetowego, niedok³adne po³¹-
czenia wê¿y po¿arniczych. Dru¿yny,
którym przytrafi³y siê takie przypadki,
odczu³y pewien dyskomfort ale dla ca-
³ej imprezy dodawa³o to smaku praw-
dziwej rywalizacji.

Oko³o godziny 12.30 zakoñczy³a
siê rywalizacja sportowa i wszyscy prze-
nieœli siê przed scenê, gdzie zaprezen-

towa³y siê zespo³y artystyczne w kolej-
noœci „£una” z Parcewa (zespó³ stra-
¿acki), „Zgodne Maki” z Rajska (zespó³
stra¿acki), „Rodyna” z Dubia¿yna i na
koniec kwartet ¿eñski z Ukrainy prze-
bywaj¹cy goœcinnie w Polsce.

Nastêpnie na scenie udekorowa-
no medalami i odznakami najbardziej
zas³u¿onych stra¿aków i osoby wspie-
raj¹ce dzia³alnoœæ OSP.

Medale i odznaczenia wrêczali
Wicemarsza³ek Województwa Podla-
skiego Walenty Korycki, Komendant
Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej Starszy brygadier Jan Bartoszuk,
Wójt Gminy Bielsk Podlaski Raisa Ra-

jecka, Prezes Zarz¹du Oddzia³u Powia-
towego ZOSP RP Miros³aw Ba³³o,  Pre-
zes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP
RP Stanis³aw Olszewski, Komendant
Gminny Walenty Ga³uszewski.

Po dokonaniu aktu dekoracji me-
dalami i odznaczeniami g³os zabra³ prze-
wodnicz¹cy komisji sêdziowskiej zawo-
dów st. kpt Marcin Sawicki, który za-
pozna³ z wynikami osi¹gniêtymi przez
startuj¹ce dru¿yny.

Kolejnoœæ zajêtych miejsc w za-
wodach przedstawia siê nastêpuj¹co:

1. OSP Parcewo
2. OSP Piliki
3. OSP Ploski
4. OSP Ho³ody
5. OSP Knorydy
6. OSP Mokre
7. OSP £ubin Koœcielny
8. OSP Augustowo
9. OSP Pasynki
10. OSP Ko¿yno
11. OSP Stryki
12. OSP Knorozy

cze w Parcewie  Gm. Bielsk Podlaski
OSP Parcewo
5. Ignatiuk Daniel
OSP Ploski
6. Koœciuczuk Damian
OSP Ko¿yno
7. Koœciuczuk Dawid
OSP Ko¿yno
8. Koœciuczuk £ukasz
OSP Ko¿yno
9. Kryñski Mariusz
OSP Parcewo
10. Kuczyñski Tomasz
OSP Ploski
11. Moczulski  Krzysztof
OSP Ploski
12. Myszko Wiaczes³aw
OSP Parcewo
13. Niesteruk Miko³aj
OSP Parcewo
14. Ostrowski Daniel
OSP Ko¿yno
15. Ostrowski Mateusz
OSP Ko¿yno
16. Sakowski Marek
OSP Parcewo
17. Sidoruk Piotr
OSP Pasynki
18. Sroka Marcin
OSP Parcewo
19. Stepaniuk Adam
OSP Pasynki
20. Stosiak Jacek
OSP Parcewo

Prezydium Zarz¹du Od-

dzia³u Gminnego Zwi¹zku OSP

RP w Bielsku Podlaskim przy-

zna³o odznakê za:

Wys³ugê 45 lat

1. Nikitiuk Miko³aj - OSP Mokre
2. Sakowicz Aleksy - OSP Ko¿y-
no

Wys³ugê 35 lat

3. Antoniuk Piotr - OSP Ploski
Wys³ugê 30 lat

4. Prokopiuk Miros³aw - OSP Mo-
kre
5. Maksymiuk Jerzy - OSP Mo-
kre

Wys³ugê 25 latz

6. Omeliañczuk Eugeniusz - OSP
Ploski
7. Pop³awski Jan - OSP Ploski
8. Kaniewski Andrzej - OSP Plo-
ski

Wys³ugê 20 lat

9. Ry¿yk Aleksy - OSP Mokre
10. P³ug Dariusz - OSP Mokre

Wys³ugê 15 lat

11. Wigda Grzegorz - OSP Ploski
Wys³ugê 10 lat

12. Rogucki Jaros³aw - OSP Plo-
ski
13. Kaniewski Miros³aw - OSP
Ploski
14. Kaunaus S³awomir - OSP
Mokre
15. Raca Patryk - OSP Mokre
16. Trofimiuk Tomasz - OSP Mo-
kre

13. OSP Orzechowicze
Wœród dru¿yn m³odzie¿owych I

miejsce zajê³a MDP Piliki , II miejsce
MDP Ploski i III miejsce MDP Knory-
dy.

Zwyciêzcom trzech pierwszych
dru¿yn puchary i dyplomy uznania wrê-
czali Wicemarsza³ek Województwa
Podlaskiego Walenty Korycki, Komen-
dant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej Jan Bartoszuk oraz Wójt Gmi-
ny Raisa Rajecka. Nastêpnie Wójt
Gminy Raisa Rajecka oraz Komendant
Gminny OSP Walenty Ga³uszewski wrê-
czyli Puchary i dyplomy M³odzie¿owym
Dru¿ynom Po¿arniczym. Wszystkim
zawodnikom MDP zosta³y wrêczone
tak¿e nagrody rzeczowe ufundowane
przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski Ra-
isê Rajeck¹.

Na zakoñczenie Prezes Zarz¹du
Oddzia³u Gminnego OSP Stanis³aw Ol-
szewski wrêczy³ puchary i dyplomy po-
zosta³em dru¿ynom które zajê³y miejsca
od 4 do 13.

Reasumuj¹c przebieg Gminnych
Zawodów Sportowo-Po¿arniczych od-
bywaj¹cych siê 2 czerwca 2013 r. w
Parcewie nale¿y bez ¿adnego naci¹ga-
nia, i¿ impreza nale¿a³a do bardzo uda-
nych, dobrze zorganizowana, ciesz¹ca
siê du¿ym zainteresowaniem mieszkañ-
ców wsi ca³ej Gminy - jak równie¿
mieszkañców nieopodal po³o¿onego (ok.
4 km) miasta Bielsk Podlaski.

Nale¿y stwierdziæ, i¿ najprzeciêt-
niejszy obserwator musia³ dostrzec za-
anga¿owanie w bezb³êdnym przeprowa-
dzeniu zawodów Wójt Gminy Bielsk
Podlaski Raisy Rajeckiej i przewodni-
cz¹cego Rady Gminy Bielsk Podlaski,
Komendanta Gminnego Zwi¹zku OSP
RP i Prezesa OSP w Parcewie (ta sama
osoba) Walentego Ga³uszewskiego. Za
to im i wszystkim zaanga¿owanym w
przygotowanie i czuwanie nad w³aœci-
wym przebiegiem zawodów nale¿¹ siê
s³owa uznania.

Na zakoñczenie tej relacji nie spo-
sób nie wspomnieæ o du¿ym zaanga¿o-
waniu kierownictwa Komendy Powia-
towej PSP i oddelegowanym funkcjo-
nariusz Stra¿y Po¿arnej - które przyczy-
ni³o siê do uœwietnienia imprezy stra¿a-
ków ochotników. Chwa³a im za to.

Jerzy Iwañczuk

foto: A. Filipiuk, P. Demianiuk
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25  czerwca  br.  w
œwietlicy  w  Lewkowie  Starym  (po-
wiat  hajnowski)  odby³  siê  VII
Otwarty  Konkurs  RzeŸbiarski.  Pra-
ce  by³y  wykonywane  z  gliny. (War-
to  dodaæ,  ¿e  w  Lewkowie  Starym
prowadzone  s¹  zajêcia  z  zakresu

lepienia  w  glinie  pod  kierunkiem
instruktorki  Olgi  Maksymiuk.)  Do
rywalizacji  przyst¹pi³o 30  osób  z
Lewkowa,  Narewki,  Eliaszuk,  Haj-
nówki  i  innych  miejscowoœci.

Wœród  przedszkolaków  pierw-
sze  miejsce  ex  aequo  zajêli  Oliwia
Charkiewicz  i  Oktawian  Lasota.

Najlepsi  rzeŸbiarze
W  kategorii  uczniów  z  klas  I

– III  szko³y  podstawowej  najlepszym
rzeŸbiarzem  okaza³  siê  Grzegorz
Sakowicz.  Z  grona  uczniów  z  klas
IV – VI  szko³y  podstawowej  pierw-
sze  miejsce  ex  aequo  wywalczy³y
Joanna  Ruta  i  Karolina  Korowaj.

W   kategorii  szkó³  gimnazjal-
nych  pierwsze  równorzêdne  miej-
sce  zajê³y  Ewa  Kuncewicz,  Daria
Kraœko  i   Emanuela  Mironowicz.

W  kategorii  szkó³  ponadgim-
nazjalnych  zwyciê¿y³a  Klaudia  La-
sota.

Wœród  doros³ych  najlepiej
wypadli  Kamil  Oniszczuk  i  Wioletta
Nowik  (zajêli  oni   równorzêdne
pierwsze  miejsce).

Warto  dodaæ,  ¿e  wszyscy
uczestnicy  konkursu  otrzymali  dy-
plomy  i  nagrody  rzeczowe. Wrêczy-
³a  je  Anna  Stulgis  -  dyrektorka
Gminnego  Oœrodka  Kultury  w  Na-
rewce.

Tekst  i  fot.:  (JC)

27  czerwca  br.  odby³o  siê
zebranie  sprawozdawczo-wyborcze
Zarz¹du  Oddzia³u  Rejonowego  Pol-
skiego  Zwi¹zku  Emerytów  Renci-
stów  i  Inwalidów  w  Narewce.
Uczestniczyli  w  nim  równie¿  Jan
Kalinowski -  prezes  Zarz¹du  Okrê-
gowego PZERiI w  Bia³ymstoku,  Mi-
ko³aj  Pawilcz  -  wójt  gminy  Narew-
ka, Anna  Stulgis  -  dyrektor  GOK  w
Narewce  oraz  radni  Jan  Drewnow-
ski,  Jerzy  Rowiñski  i  Halina  Wierz-
chowska  (pe³ni  ona  równie¿  funk-
cjê  so³tysa) oraz  Jan  Cie³uszecki  -
so³tys  Lewkowa  Nowego.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci
ustêpuj¹cego  Zarz¹du  OR  PZERiI
w  latach  2007 -  2012 z³o¿y³a  Jadwi-
ga  Karpiuk - prezes  OR w Narew-
ce. By³a  ona  bogata  i  ró¿norodna.
Emeryci  otrzymywali  produkty  ¿yw-
noœciowe,  bawili  siê  na wieczorkach
tanecznych i  innych  imprezach,  jeŸ-
dzili  na  wycieczki, odbywa³y  siê  licz-
ne  spotkania  integracyjne  i  spotka-
nia  z  ciekawymi  ludŸmi.  Obecnie
gminna  organizacja   emerycka  liczy

Aktywni  emeryci
417  cz³onków.

Podczas obrad   prezes  Zarz¹-
du  Okrêgowego  wrêczy³  Jadwidze
Karpiuk  Z³ot¹  Honorow¹  Odznakê
PZERiI,  przyznan¹ przez  Zarz¹d
G³ówny w Warszawie.  Dwunastu
dzia³aczy  zwi¹zkowych  otrzyma³o
dyplomy  uznania.  Byli  to  przewa¿-
nie  cz³onkowie Zarz¹du  OR,  m.  in.
Eugeniusz  Smolski,  Miko³aj  Woro-
niecki, Jan  Cie³uszecki,  Lucyna  i
Aleksander  Zdanowscy,  Pawe³  Lew-
sza,  Jerzy  Rowiñski,  Jerzy  Tamberg
i  Eugeniusz  Wo³kowycki.

Wybrano nowy Zarz¹d Oddzia-
³u  Rejonowego  PZERiI  w  Narew-
ce,  który  bêdzie  pracowa³  pod  kie-
rownictwem  Jadwigi  Karpiuk.  Obo-
wi¹zki  wiceprzewodnicz¹cej  powie-
rzono  Stefanii  Gryko,  sekretarza -
Lucynie  Zdanowskiej  i  skarbnika  -
Aleksandrze  Konkiel.  Na  przewod-
nicz¹cego  Komisji  Rewizyjnej  po-
wo³ano  Jerzego  Kisielewskiego  i  na
przewodnicz¹cego  Komisji  Socjalnej
-  Aleksandra  Zdanowskiego.

(JC)

W 2013 r. Muzeum Bia³oruskie w Hajnówce œwiêtuje 30 lat szczytnej
idei jak¹ by³o stworzenie „Domu Bia³orusina” w³aœnie w Hajnówce. Przez ca³y
rok wszystkie wydarzenia realizowane przez Muzeum organizowane s¹ pod
has³em 30 lat. W minion¹ sobotê jednak odby³o siê uroczyste zaakcentowanie
jubileuszowego roku. Data uroczystych obchodów by³a nieprzypadkowa, bo-
wiem dok³adnie 29 VI 1983 roku plac w centrum Hajnówki zosta³ przeznaczo-
ny na budowê przysz³ego Muzeum i Oœrodka Kultury Bia³oruskiej.

Na uroczystoœæ przybyli liczni goœcie, a wœród nich: senator W³odzimierz
Cimoszewicz, wicemarsza³ek Województwa Podlaskiego Walenty Korycki,
przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Jaros³aw Ma³ecki, Rad-
ny Sejmiku Wojewódzkiego Miko³aj Janowski, dyrektor Centrum Kultury Bia-
³orusi przy Ambasadzie Republiki Bia³oruœ Eduard Szwajko,   burmistrz Miasta
Hajnówka Jerzy Sirak, wójt Gminy Czy¿e Jerzy Wasiluk, wójt Gminy Hajnów-
ka Olga Rygorowicz, przewodnicz¹ca Rady Miasta Hajnówka Alla Gryc, by³y
burmistrz Miasta Hajnówka Anatol Ochryciuk, by³y Naczelnik Miasta Hajnów-
ka Stanis³aw Kostera, by³y dyrektor Muzeum Jan Karpiuk, by³y viceprezes
Muzeum Jan Chilimoniuk, jak równie¿ obecni wiceprezesi Jan Karczewski i
Aleksander Charkiewicz, Redaktor Naczelny Tygodnika Niva i Radia Racja
Eugeniusz Wappa, projektant obiektu Muzeum Jan Kabac, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej Halina Wojskowicz, Dyrektor Hajnowskiego Domu Kul-
tury Roœcis³aw Kuncewicz, goœcie Grupy „Tworczaœæ” z Brzeœcia na Bia³oru-
si, prezes Stowarzyszenia Muzeum Ma³ej Ojczyzny w Studziowdach Dorote-
usz Fionik, cz³onkowie Stowarzyszenia Muzeum i Oœrodek Kultury Bia³oru-
skiej, przedstawiciele mediów. Zaproszeni goœcie przekazali pami¹tkowe kwia-
ty i upominki, odczytano równie¿ listy od wspó³pracowników: Miêdzynarodo-
wego  Stowarzyszenia Bia³orusinów Œwiata „Baækauszczyna”  z Miñska oraz
Towarzystwa  „Radzima”  z Miñska, a tak¿e Bia³oruskiego Stowarzyszenia
Literackiego „Bia³owie¿a” , Instytutu Filologii S³owiañskiej Uniwersytetu w
Bia³ymstoku.

Specjalnie na t¹ okazjê zosta³a wydana i  zaprezentowana podczas  so-
botniej uroczystoœci publikacja „Muzeum Bia³oruskie w Hajnówce. 30 lat –
Historia, Fakty, Ludzie” obejmuj¹ca rys historyczny, przedstawienie sylwetki
g³ównego budowniczego Muzeum œp. Konstantego Mojsieniê, wspomnienia
pracowników, dzia³aczy spo³ecznych i osób wspó³pracuj¹cych ze Stowarzysze-
niem, jak równie¿ opis wspó³czesnej dzia³alnoœci Muzeum i Oœrodka Kultury
Bia³oruskiej w Hajnówce. Wydawnictwo dodatkowo wzbogacaj¹ liczne foto-
grafie, ryciny i przedruki z muzealnej kroniki. Specjalnie z okazji Jubileuszu
obecny dyrektor Muzeum – Tomasz Tichoniuk uhonorowa³ okolicznoœciowymi
statuetkami dzia³aczy Stowarzyszenia, pracowników i osób wspó³pracuj¹cych
z instytucj¹. Na zakoñczenie wyst¹pi³ z koncertem zespó³ Hay z Bia³egostoku.

Przybyli goœcie mogli obejrzeæ równie¿ now¹ wystawê poœwiêcon¹ hi-
storii i wspó³czesnej dzia³alnoœci instytucji.

Uroczystoœæ prowadzi³y muzealne konferansjerki Paulina Pawluczuk –
Koœko i Mariola German. Uroczyste obchody Jubileuszu, podobnie jak wydanie
publikacji, by³o mo¿liwe dziêki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji. W
wydaniu publikacji wsparcia finansowego udzieli³a równie¿ Ambasada Repu-
bliki Bia³oruœ w Polsce.                              Tekst/fot. Agnieszka Tichoniuk

Jubileusz Muzeum Bia³oruskiego
w Hajnówce

Mieszkañcy kolejnych gmin w województwie podlaskim bêd¹ korzystaæ
z odnawialnych Ÿróde³ energii.

Umowy na zakup i monta¿ kolektorów s³onecznych podpisa³y samorz¹-
dy Grajewa i Narewki. Instalacje wspó³finansowane ze œrodków Regionalnego
Programu Operacyjnego ogrzej¹ wodê w domach mieszkañców i niektórych
obiektach u¿ytecznoœci publicznej.

 Gmina Narewka zamontuje instalacje na 112 prywatnych budynkach
mieszkalnych oraz stanicy kajakowej w Narewce, sanitariatach w Starym
Dworze nad Siemianówk¹, budynkach Oœrodka Edukacji Ekologicznej w Sie-
mianówce, Centrum Rozwoju Kultury Tradycyjnej oraz remizy OSP w Lewko-
wie Starym.

Inwestycje maj¹ przyczyniæ siê do zmniejszenia zu¿ycia energii elek-
trycznej, wêgla, drewna czy oleju opa³owego. Korzyœci? Ograniczenie emisji
zanieczyszczeñ do atmosfery i mniejsze wydatki zwi¹zane z ogrzewaniem wody.

Wartoœæ projektu gminy Grajewo to 2,2 mln z³. Dofinansowanie wynie-
sie 1,4 mln z³. Narewka chce wydaæ na ten cel 2,8 mln z³, z czego dotacja
pokryje 2,1 mln z³.                                                                                     (JK)

Kolektory s³oneczne
w Grajewie i Narewce

NAREWKA           NAREWKA           NAREWKA

W Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Hajnówce czynna jest wystawa
kolorowych fotografii pt. "Cztery pory
roku" Leszka Pilskiego. Ekspozycja
sk³ada sie z 30 zdjêæ du¿ych forma-
tów.

Zachwycaj¹  piêkne krajobra-
zy na zdjêciach  robionych w ró¿nych
porach roku. Przemawiaj¹ one do wy-
obraŸni ka¿dego. Jak¿e piêkna jest
Puszcza Bia³owieska i Ziemia Haj-
nowska. Utalentowany hajnowski fo-
tografik jest ni¹ zauroczony i potrafi
niepowtarzalne widoki zarejestrowaæ
w najciekawszym momencie, aby po-

Cztery pory roku
tem móc pokazaæ innym. Do tego, aby
uwieczniæ coœ, co szybko odchodzi i
co nie ka¿dy widzi, potrzebna jest fan-
tazja. Ponadto trzeba na to poœwiêcic
du¿o czasu.

Fotografowanie i sport to jego
¿yciowe pasje. Pan Leszek posiada
wielk¹ cierpliwoœæ i du¿e zami³owa-
nie do fotografowania. I s¹ tego efek-
ty. To nie jedyna wystawa autorska L.
Pilskiego. Publikowal te¿ swe zdjêcia
w prasie. Wsó³pracowa³ z redakcjami
wielu pism

Wystawê mo¿na obejrzeæ co-
dziennie - z wyj¹tkiem niedziel.   (JC)
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W niedzielê 23 czerwca w Bia-
³owie¿y odby³o siê podsumowane se-
zonu we wspó³zawodnictwie „Nauka
i Sport” organizowanym przez trene-
ra Marka Hanulê z Oœrodka Sportu i
Rekreacji w Hajnówce.

Program dnia dla m³odych spor-
towców (grupa Orlików tj. rocznik
2002 i m³odsi) by³ bardzo bogaty, zwie-
dzili Rezerwat Pokazowy ̄ ubrów oraz
Muzeum Przyrodniczo-Leœne Bia³o-
wieskiego Parku Narodowego, a na-
stêpnie udali siê na stadion gminny,
gdzie czeka³o na nich ognisko, konku-
rencje sportowe, a tak¿e najwa¿niej-
sza czêœæ dnia, czyli pami¹tkowe me-
dale i puchary. W imprezie oprócz dzie-
ci i ich rodziców wzi¹³ udzia³ równie¿
dyrektor hajnowskiego oœrodka Miro-
s³aw Awksentiuk.

M³odzi sportowcy podsumowali sezon

Do ca³orocznej klasyfikacji li-
czy³y siê oceny uzyskane na œwiadec-
twie oraz frekwencja na treningach pi³-
karskich. Pierwsza czwórka wygl¹da
nastêpuj¹co: 1. Krystian Dutkowski, 2.
Daniel Kozaczuk, 3. Pawe³ Sieñczuk
4. Jakub Ow³asiuk.

- Sport jest bardzo wa¿n¹
rzecz¹ dla dzieci – mówi Sylwia Dut-
kowska, mama Krystiana – dlatego
warto zachêcaæ swoje pociech do jak
najaktywniejszego trybu ¿ycia. Cieszê
siê, ¿e mog³am wzi¹æ udzia³ w dzisiej-
szym wydarzeniu. Chcia³abym te¿ ser-
decznie podziêkowaæ wszystkim, któ-
rzy przyczynili siê do jego organizacji.

Tegoroczny sezon hajnowskie
„Orliki” zakoñczy³y na drugim miejscu
w województwie.

(Mateusz Gutowski)

Wystawa z tradycj¹

kordow¹ liczb¹ wystawców, atrakcyj-
noœci¹ wyk³adów i wspania³a atmos-
fer¹.

Tereny wystawowe PODR w
Szepietowie zamieni³y siê w têtni¹ce
¿yciem miasteczko rolnicze. Na po-
wierzchni ponad 10 hektarów zapre-
zentowa³o siê ponad 300 wystawców.
Ring zape³ni³ siê najpiêkniejszymi oka-
zami zwierz¹t hodowlanych. Bogata
propozycja wystawców i wspania³a
atmosfera panuj¹ca w Szepietowie
przyci¹gnê³a ok. 100 tysiêcy zwiedza-
j¹cych.

Rolnicy z dum¹ zaprezentowali
swój dorobek hodowlany. Do konkur-
su stanê³o prawie 900 zwierz¹t. Wy-
stawiono 130 krów i ja³ówek, o tytu³y
czempionów walczy³o równie¿ 12

sztuk trzody chlewnej, 20 sztuk koni,
58 owiec, 12 byd³a miêsnego oraz 32
stada drobiu. Wystawie towarzyszy³a
I Ogólnopolska Wystawa Królików
Rasowych, 56 wystawców zaprezen-
towa³o ok. 400 królików z ponad 20
ras. Atrakcj¹ wystawy by³a gie³da m³o-
dych rasowych królików.

Tytu³y superczempionów przy-
znano w 12 kategoriach:

- w kategorii krów mlecznych
– za krowê Wiki – Zbigniew Skrodzki

(Konopki)
- w kategorii ja³owic mlecznych

– za ja³ówkê Klara- Adam Pietruszyñ-
ski (Straduny)

- w kategorii krów miêsnych z
cielêtami - za krowê z cielêtami rasy
Hereford – otrzyma³o Stado Ogierów
Starogard Gdañski Sp. Z O.O Rzecz-
na

- w kategorii loszki - Jadwiga
Wysocka, Nowe Zalesie

- w kategorii knurki - HZZ Kny-
szyn, Zak³ad Ogrodniki

- w kategorii owce za bia³og³ow¹
owcê miêsn¹ –Józef Rokicki (Kiersnó-
wek)

- w kategorii tryki za owcê rasy
wrzosówka –Krzysztof Radkiewicz
(Budno)

- w kategorii klacze rasy polski

koñ zimnokrwisty – klacz Botalda -
Sylwester Chrzanowski (Zab³udów)

- w kategorii ogiery rasy polski
koñ zimnokrwisty - koñ Wezer - Le-
szek Turel (Laudañszczyzna)

- w kategorii kur miêsnych - za
stado rodzicielskie kur miêsnych
ROSS 308 - Krzysztof Lipski (Stoj³o)

- w kategorii kur nieœnych do
pó³intensywnej produkcji jaj - za stad-
ko hodowlane objête programem
ochrony zasobów genetycznych kur

Polbar - Uniwersytet Przyrodniczy w
Lublinie

- w kategorii gêsi - za stadko
rodzicielskie gêsi wieloletnich bia³ych
ko³udzkich W-33X W-11 - Bogus³awa
Jamio³kowska (Nowe Piekuty)

Z podlaskimi rolnikami œwiêto-
wali przedstawiciele w³adz pañstwo-
wych, samorz¹dowych oraz organiza-
cji i zwi¹zków rolniczych. Podczas
oficjalnych wyst¹pieñ gratulowano
organizatorom XX Jubileuszowej Wy-
stawy, doceniono wytrwa³oœæ i wyso-
kiego poziomu Wystaw. Formalnym
potwierdzeniem presti¿u organizowa-
nych od 20 lat imprez jest zwyciêstwo
w rankingu Magazynu Ogólnopolskie-
go Zagroda, wystawcy targów rolni-
czych, wskazali Podlaski Oœrodek
Doradztwa Rolniczego jako organiza-
tora najlepszych wystaw rolniczych w
kraju w 2012 roku, przyznaj¹c po raz
czwarty tytu³ „Targowego Lidera”.

Wystawa by³a okazj¹ do uho-
norowania odznaczeniami pañstwowy-
mi rolników i doradców. Wrêczono 18
osobom odznaczenia „Zas³u¿ony dla
rolnictwa”. Natomiast symbol Wysta-
wy Zwierz¹t Hodowlanych w Szepie-
towie, statuetki „Wigora” trafi³y do r¹k
najbardziej zas³u¿onych dla jej rozwo-
ju: Wojciecha Kasjanowicza, Leszka
Grucha³y, Katarzyny Piszczatowskiej,
Tadeusza Kruszewskiego i Lucjana
£apiñskiego.

Tradycyjnie oprócz wyró¿nieñ
dla hodowców, wrêczono puchary dla
wystawców, którzy zachwycili i zasko-
czyli nas swoj¹ ofert¹. Wrêczono wy-
ró¿nienia za:

- Hit Wystawy – firmie AGRO-

SERWIS Dariusz Sobol z Zambrowa
za kombajn zbo¿owy CLASS LE-
XION 780 – wed³ug wystawcy to naj-
bardziej wydajny kombajn na œwiecie,
to maszyna innowacyjna, najnowszej
generacji s³u¿¹ca do zbioru zbó¿ i rze-
paku na g¹sienicowym podwoziu, po-
siada inteligentny system doczyszcza-
nia ziarna. Najatrakcyjniejsze stoisko
– firmie GAMA T.K. Szepietowscy z
Wysokiego Mazowieckiego. Firma
proponuje szeroki asortyment maszyn
i urz¹dzeñ w³asnej produkcji marki
EUROMILK – systemy udojowe, ro-
boty paszowe, wozy paszowe, owijar-
ki samoza³adowcze, œwietliki dachowe
i wyposa¿enie budynków inwentar-
skich. Oprócz w³asnej produkcji firma
sprzedaje maszyny rolnicze znanych
producentów krajowych i zagranicz-
nych.

- Hit publicznoœci – Mlekowi-
cie z Wysokiego Mazowieciekiego za
Sosy Jogurtowe. Mleczne sosy to hit
sezonu wiosenno-letniego, idealne do
sa³atek i warzyw, doskonale kompo-
nuj¹ siê z potrawami z grilla, miêsami,
wêdlinami, rybami i owocami morza.

Zapraszamy do Szepietowa na
kolejne imprezy organizowane przez
Podlaski Oœrodek Doradztwa Rolni-
czego.                    Marlena Zaremba

Cd. ze str. 1

Z chwil¹,gdy pewne sta³o siê odejœcie Tomasza Hajty,kierownictwo Ja-
giellonii zaczê³o poszukiwaæ nowego szkoleniowca pi³karzy.I znaleziono.No-
wym trenerem Jagiellonii zosta³ Piotr Stokowiec,który ostatnio prowadzi³ Czar-
ne Koszule czyli Poloniê Warszawa.Pracuj¹c w trudnych warunkach (brak
finansów,w³aœciciel klubu nie p³aci³ ani trenerowi,ani pi³karzom), uplasowa³ Po-
loniê na szóstej pozycji w ekstraklasie,czyli wy¿ej ni¿ Jagielloniê.Stokowiec bywa³
w Bia³ymstoku na kursach trenerskich,a przed Poloni¹ prowadzi³ Wigry Suwa³-
ki - zna wiêc nasze okolice i specyfikê regionu.

Piotr Stokowiec ma 41 lat,urodzi³ siê w Kielcach i tam rozpocz¹³ karierê
pi³karsk¹,najpierw w Orlêtach Kielce a potem w Koronie Kielce.Gra³ w wielu
innych klubach w Polsce i za granic¹.Wraz z nowym trenerem w klubie pojawi
siê nowy drugi trener £ukasz Smolarow i analityk Mi³osz Stêpiñski.Na swoich
stanowiskach pozostan¹ - asystent Dariusz Jurczak,trener bramkarzy Ryszrd
Jankowski i kierownik dru¿yny S³awomir Wo³czyk.

Byæ mo¿e do zespo³u dotr¹ jacyœ pi³karze z Polonii Warszawa.Nowy
sezon rozpocznie siê ju¿ 19 lipca.Wszystkie cztery pierwsze mecze Jagiellonia
zagra na wyjazdach.Ciê¿ki sprawdzian dla trenera.Trzymajmy kciuki!    (wip)

Jagiellonia ma nowego trenera

Kolejna edycja Nocy Kupa³y
Cd. ze str 2

Nastêpnie na scenie pojawi³y
siê zespo³y zarówno z Polski, jak i za-
granicy, które wykonywa³y muzykê w
jêzyku bia³oruskim. Publicznoœæ nie
pozosta³a obojêtna i ca³y czas dosko-
nale siê bawi³a. Po godzinie 24 nast¹-
pi³ niezwykle efektowny pokaz fajer-

werków i tradycyjne puszczanie wian-
ków na rzece Narewka. Nastêpnie
odby³a siê zabawa taneczna, któr¹ pro-
wadzi³ zespó³ „As”.

A ju¿ za rok trzydziesta, jubile-
uszowa edycja „Kupa³y”…

Mateusz Gutowski

Foto. Robert Kamiñski
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