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Filatelistyczna „140 lat kolei Oddesa – Królewiec”
24.08.2013r. - Impreza Promocyjna 4M – m¹ka * mleko * miêso * miód

Pi¹ta – jubileuszowa – edycja Miêdzynarodowego Fe-

stiwalu Teatralnego WERTEP zbli¿a siê wielkimi krokami. W

tym roku zapraszamy w ostatni weekend lipca (26-28 lipca) i

pierwszy weekend sierpnia (1-4 sierpnia).

Jak co roku Miêdzynarodowy Festiwal Teatralny WER-

TEP ruszy w letni¹ wêdrówkê po miasteczkach wschodniego

Podlasia. Zgodnie z „wêdrown¹” ide¹ festiwalu podziwiaæ

wystêpy twórców z Polski i Europy bêdzie mo¿na w szeœciu

miejscowoœciach: Narewce (26 lipca), Czeremsze (27 lipca),

Micha³owie (28 lipca), Policznej (1 sierpnia), Orli (2 sierpnia),

Bia³owie¿y (3 sierpnia) i Hajnówce (4 sierpnia).

W ka¿dym z miejsc zaprezentowanych zostanie od piê-

ciu do dziewiêciu przedstawieñ: dla dzieci, rodzin i doros³ych.

Wstêp jak zwykle na wszystkie przedstawienia jest bezp³atny.

I na ka¿dym etapie Wertepowej wêdrówki widzom i ar-

Spotkajmy siê na Wertepie!

Cd. str. 4

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
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-

Kolejna edycja Nocy Kupa³y
wie¿y -
wa¿ne, ¿e
podtrzy-
mujemy
nasz¹ ró¿-
n o r o d -
noœæ kul-
turow¹ i
¿e w tym

wydarzeniu bierze udzia³, a¿
tak du¿o m³odzie¿y.

Nastêpnie na scenie
pojawi³y siê zespo³y zarówno
z Polski, jak i zagranicy, które
wykonywa³y muzykê w jêzy-

ku bia³oruskim. Publicznoœæ
nie pozosta³a obojêtna i ca³y
czas doskonale siê bawi³a. Po
godzinie 24 nast¹pi³ niezwykle
efektowny pokaz fajerwer-
ków i tradycyjne puszczanie
wianków na rzece Narewka.
Nastêpnie odby³a siê zabawa
taneczna, któr¹ prowadzi³ ze-
spó³ „As”.

A ju¿ za rok trzydziesta,

jubileuszowa edycja „Kupa-
³y”…

Mateusz Gutowski

Foto. Robert Kamiñski
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W ubieg³y weekend po raz pierw-
szy w historii przemknê³a miêdzy Polsk¹
a Bia³orusi¹  "Miêdzynarodowa Poczta
Rowerowa". Akcja zosta³a zorganizowa-
na przy okazji rajdu rowerowego "Dwa
kraje, jedna Puszcza". Przesy³ki na tra-
sie  Bia³ystok - Kamieniec - Bia³ystok
przewieŸli rowerzyœci z Klubu Turystyki
Rowerowej "Eskapada" - organizacji któ-
rej cz³onkowie na rowerze zwiedzaj¹
œwiat i przy tym chêtnie uczestnicz¹ we
wszelkich akcjach i imprezach kultural-
nych. Osob¹ upowa¿nion¹ przez Pocztê
Polsk¹ do czuwania nad przesy³k¹ zosta³
Marcin Kupryciuk z Polskiego Zwi¹zku
Filatelistów.  Worek zosta³ umieszczony
na rowerowym baga¿niku i dwunasto-
osobowa grupa pomknê³a w kierunku Bia³owie¿y. Przekraczaj¹c  pieszo-rowe-
rowe przejœcie graniczne znaleŸli siê po bia³oruskiej stronie Puszczy Bia³owie-
skiej, gdzie spotkali swoich kolegów z zaprzyjaŸnionych klubów "Ko³aBOK i
"Travel Planet" z Brzeœcia, z którymi wspólnie podró¿uj¹ ju¿ ³adnych kilka lat.
Po serdecznym powitaniu  ruszyli przez puszczê aby zgodnie z za³o¿eniem cenn¹
przesy³k¹ dostarczyæ do Kamieñca. Kiedy ju¿ tam dotarli, przed Poczt¹ G³ówn¹
zostali gor¹co przyjêci przez pracowników "Bie³poszty"  oraz Wiktora Kapota i
Walerego Andrejuka – dzia³aczy z Brzeskiego Oddzia³u Bia³oruskiego Zwi¹zku
Filatelistów. Pocztowcy rozpoczêli swoje czynnoœci zwi¹zane z przygotowa-
niem przesy³ki powrotnej a rowerzyœci wyrwali czym prêdzej w kierunku g³ów-
nej atrakcji Kamieñca – s³ynnej Kamienieckiej Baszty zwanej „Bia³¹ Wie¿¹”.
Chocia¿ hipotez na temat jej nazwy jest wiele, najbardziej przyjê³a siê ta, która
t³umaczy, ¿e nazwa pochodzi od bieli – koloru symbolizuj¹cego wolnoœci i czy-
stoœæ bo baszta ta nigdy nie zosta³a zdobyta.

Gdy wreszcie firmowy worek pocztowy z charakterystycznym czerwo-

Miêdzynarodowa Poczta Rowerowa przez puszczê
nym paskiem ponownie znalaz³ siê na
baga¿niku Gianta, rowerzyœci udali siê w
drogê powrotn¹. Przejechali w szerz
Puszczê Bia³owiesk¹ docieraj¹c z po³u-
dniowego jej krañca a¿ po pó³nocny. Na
nocleg zatrzymali siê w  cichej puszczañ-
skiej wsi Cichawola. Wieczorem spotka-
li siê przy wspólnym ognisku gdzie przy
œpiewie i pl¹sach zasta³a ich g³êboka pó³-
noc. Tañczone wspólnie pod okiem Iwo-
ny Dziermy, choreografki i rowerzystki
w jednej osobie, tañce korowodowe wy-
wo³a³y niesamowit¹ radochê, wrêcz ta-
neczne szaleñstwo. Maj¹c za sob¹ po-
nad osiemdziesi¹t przejechanych kilome-
trów i   zmêczenie po tañcach towarzy-
stwo dos³ownie pad³o. Nazajutrz po póŸ-

nym œniadaniu, ko³o po³udnia, ruszyli znowu na rowerach w puszczañskie ostê-
py, przy czym grupa brzeska uda³a siê na po³udnie w kierunku Brzeœcia a Pola-
cy z przesy³k¹ na zachód do przejœcie granicznego. Po¿egnanie z bia³oruskimi
przyjació³mi w sercu puszczy tradycyjnie trwa³o prawie godzinê.  W niedzielê
w nocy worek z przesy³kami wyl¹dowa³ ju¿ na Poczcie G³ównej w Bia³ymsto-
ku. Tutaj przesy³ki ostemplowano jeszcze tzw. datownikiem eksploatacyjnym
oraz stemplem informacyjnym o treœci: Przewieziono "Miêdzynarodow¹ Poczt¹
Rowerow¹" na trasie Bia³ystok - Kamieniec – Bia³ystok i na tym zakoñczy³y
siê filatelistyczne formalnoœci.

Pomys³ na uruchomienie "Miêdzynarodowej Poczty Rowerowej  powsta³
jeszcze zim¹, kiedy to pomagaliœmy naszemu koledze Marcinowi w przygoto-
waniu wystawy filatelistycznej - wspomina Zbigniew Ostaszewski - prezes
Eskapady. Wielu z nas wtedy po raz pierwszy dowiedzia³o siê o co tak napraw-
dê  chodzi w tym  kolekcjonowaniu znaczków i pocztówek. Zauwa¿yliœmy ¿e

Cd. str. 7

NAREWKA           NAREWKA           NAREWKA

Od  20  lipca  br.  w  Galerii  im.
Tamary  So³oniewicz  w  Narewce
przy  ulicy Mickiewicza 50,   czynna
jest  wystawa  prac  uczestników  XIII
Ogólnopolskiego  Pleneru  Malarsko-
RzeŸbiarskiego,  który  odby³  siê   w
okresie  wiosenno-letnim  w  Lewko-
wie  Starym  (gmina  Narewka,  po-
wiat  hajnowski). Wszyscy  pracowali
chêtnie  i  wytrwale.  Stworzyli  wiele
prac.   Plon  pleneru   by³  zadawalaj¹-
cy.

  Ekspozycja  w  galerii  sk³ada
siê   z  obrazów  i  rzeŸb  artystów
plastyków  z   Konopnicy  ko³o   Lubli-
na,  Opola,  Wroc³awia,  K³odawy
(woj.  wielkopolskie),  £êcznej,  Bia-
³egostoku,  Hajnówki  i  Czeremchy
(powiat  hajnowski).

 Na  obrazach olejnych  i  wy-
konanych  w  innych  technikach  pla-

Galeria  zaprasza
stycznych  uwiecznili  oni   m. in.  uro-
cze  zak¹tki  Puszczy  Bia³owieskiej,
cerkwie  parafialne  na  terenie  gmi-
ny, oryginalne  drewniane  chaty  wiej-
skie,  piêkne  panoramy  tutejszych
okolic  w  porze  letniej,  w  tym  ma-
lownicze  wsie,  zakola  puszczañskiej
rzeki  Narewki,  nadrzeczne  ³¹ki  i
brzeg  Jeziora  Siemianówka.

 RzeŸby  w  glinie   zosta³y  wy-
palone  w  fabryce ceramiki  budow-
lanej  w  Lewkowie. Pod  wp³ywem
wysokiej  temperatury w  specjalnych
piecach  przeistoczy³y  siê  one  w  ce-
ramikê.

Wystawa  jest  czynna  w  go-
dzinach  pracy  gminnej   galerii:  od
œrody  do  pi¹tku   od 12  do  20  oraz
w  soboty  i  niedziele  -  od 10  do  18.
Zapraszamy  wszystkich chêtnych  do
jej  obejrzenia.                             (JC)

W  gminie  Narewka  (powiat
hajnowski)  na  przystankach  autobu-
sowych  PKS  wybudowano  ³adne
drewniane  minipoczekalnie  m.  in.  w
Grodzisku,  Œwinorojach,  Lewkowie
Starym,  Olchówce, Siemianówce,
Tarnopolu,  Michnówce – kolonii  i  w
Skupowie.  Wszystkie  z  bud¿etu
Gminy.

Nowe  poczekalnie

Samorz¹dowa  œwietlica  wiej-
ska  w  Lewkowie  Starym ,  w  gmi-
nie  Narewka   w  powiecie  hajnow-
skim  ,  zaprasza   w  poniedzia³ki  i  w
pi¹tki  o  godzinie  15    chêtne  osoby
do  rzeŸbienia  w  glinie. (Warto  do-
daæ,  ¿e  przyje¿d¿aj¹   tu  wycieczki  z
ró¿nych  stron  Polski,  a  bywaj¹  i
zagraniczne.)  Gliny   wystarczy
wszystkim.  W  okolicy  Lewkowa  s¹
jej  du¿e  pok³ady.  Od  oko³o  pó³  wie-
ku   pracuje  tu  wielka   fabryka  ce-
ramiki   budowlanej.

Zajêcia  odbywaj¹  siê  pod  kie-
runkiem  doœwiadczonej  instruktorki
Olgi   Maksymiuk   z   Lewkowa
Nowego.  Nie³atwej  sztuki  rzeŸbie-
nia  nauczy³a   ona   wiele  osób.  U
wielu   z  nich  odkry³a   dotychczas
drzemi¹cy   talent   i  potrafi³a   umie-
jêtnie   go  rozwin¹æ.   Dostrzeg³a,  ¿e
zarówno  wœród   m³odych,  jak  te¿  i

Niedawno   now¹  poczekalniê
postawiono  we  wsi  Eliaszuki  (wieœ
liczy  129  mieszkañców).  Przez  tê
miejscowoœæ  przebiega  trasa  auto-
busowa PKS  Bia³ystok  -  Hajnówka
przez  ̄ edniê,  Micha³owo,  Suszczê  i
dalej  przez  Narewkê  i  Nowosady.

  (JC)

Lewkowo  Stare

Zaproszenie  do…
osób   starszych,  czyli  w   ka¿dej
grupie  wiekowej ,  bywaj¹   zapaleñ-
cy.   Kto   chce,  mo¿e  w  niewielkiej
pracowni  rzeŸbiæ  na  kole   garncar-
skim.  Tak   równie¿   mo¿na  zdoby-
waæ   okreœlone  umiejêtnoœci.   Zale-
¿y,  kto  co  lubi.

Pani   Ola  równie¿  ³adnie
maluje.   Jej  obrazy  s¹  godne  podzi-
wu  i  zachwytu.   Nie  chwali  siê
tym.  Pod  jej  kierownictwem  warto
uczyæ  siê  rozumieæ  zami³owanie
plastyczne.

Warto   zatem  o  ka¿dej   porze
roku,   czy  to  teraz  latem , czy   zim¹
wst¹piæ  do  lewkowskiej   œwietlicy,
w   której  pracuj¹  i  inni  wielcy
pasjonaci   na   czele  z  kierowniczk¹
tej  placówki  kulturalno-oœwiatowej
Helen¹  Rejent.   Warto  obejrzeæ
wystawê   ciekawych  rzeŸb,   wypa-
lonych  w  piecu  na  ceramikê.     (JC)

Siemiatycze

X  Przegl¹d  Pieœni  Religijnej
W  dniach  od  15  do  17   listo-

pada  br.  w   Cerkwi Zmartwych-
wstania  Pañskiego  w  Siemiatyczach
odbêdzie  siê  jubileuszowy  X  Prze-
gl¹d  Pieœni  Religijnej  i  Paraliturgicz-
nej.  Organizuje  go  Dekanalny  In-

stytut  Kultury  Prawos³awnej  w  Sie-
miatyczach  przy  wspó³pracy  z  Urzê-
dem  Miasta  Siemiatycze,  Siemia-
tyckim  Oœrodkiem  Kultury  oraz  z
siemiatyckimi  parafiami  prawos³aw-
nymi. Cd. str. 5
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W paŸdzierniku 2012 r. Gmina
Bielsk Podlaski zrealizowa³a inwesty-
cjê pn.: „Przebudowa œwietlicy wiej-
skiej we wsi Parcewo”. Projekt zo-
sta³ dofinansowany w ramach dzia³a-
nia 413 „Wdra¿anie lokalnych strate-
gii rozwoju” dla operacji, które odpo-

wiadaj¹ warunkom przyznania pomo-
cy w ramach dzia³ania „Odnowa i roz-
wój wsi” objêtego PROW na lata
2007-2013. W ramach realizowanego
projektu zosta³a przeprowadzona prze-
budowa œwietlicy wiejskiej we wsi
Parcewo.

W ramach projektu wykonano
instalacjê elektryczn¹, wewnêtrzn¹, in-
stalacjê sanitarn¹, przy³¹cze kanaliza-
cji sanitarnej., wykonano roboty ogól-
nobudowlane. Koszty ca³kowite zre-
alizowanego projektu wynios³y

355.410,66 z³, koszty kwalifikowalne
projektu wynios³y 288.951,76 z³, kosz-
ty niekwalifikowalne 66.458,90 z³.
Otrzymana dotacja z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich wynios³a
54.990,00 z³.

Celem projektu by³ rozwój ka-
pita³u spo³ecznego poprzez poprawê
jakoœci ¿ycia na obszarach wiejskich
oraz zaspokojenie potrzeb spo³eczno –
kulturalnych mieszkañców wsi Parce-

wo i okolicznych miejscowoœci. Reali-
zacja inwestycji umo¿liwi³a zachowa-
nie dziedzictwa kulturowego oraz spe-
cyfiki obszarów wiejskich, co wp³ynê³o
korzystnie na atrakcyjnoœæ turystyczn¹
i inwestycyjn¹ obszarów wiejskich.
Obecnie w œwietlicy organizowane s¹
imprezy okolicznoœciowe, spotkania
m³odzie¿y wiejskiej, zebrania wiejskie.

Przebudowa œwietlicy wiejskiej
we wsi Parcewo

W maju 2012 r. Gmina Bielsk
Podlaski zakoñczy³a prace remontowe
œwietlicy wiejskiej we wsi Krzywa w
ramach projektu pn. „Przebudowa

œwietlicy wiejskiej we wsi Krzywa”.
Projekt zosta³ dofinansowany w ra-
mach dzia³ania 413 „Wdra¿anie lokal-
nych strategii rozwoju” dla operacji ,
które odpowiadaj¹ warunkom przy-
znania pomocy w ramach dzia³ania
„Odnowa i rozwój wsi” objêtego
PROW na lata 2007 – 2013.

W trakcie realizacji inwestycji
wykonano instalacjê sanitarn¹ we-
wnêtrzn¹, przy³¹cze wodoci¹gowe,
zbiornik na nieczystoœci p³ynne, insta-

Przebudowa œwietlicy wiejskiej
we wsi Krzywa

lacjê elektryczn¹, roboty ogólnobudow-
lane. Koszty ca³kowite inwestycji wy-
nios³y 157.870,93 z³, koszty kwalifiko-
walne wynios³y 128.350,36 z³, a kosz-
ty niekwalifikowalne 29.520,57 z³.

Otrzymana dotacja z Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich wynio-
s³a 54.990,00 z³.

Przebudowa obiektu przyczyni³a
siê do poprawy ¿ycia mieszkañców
wsi oraz stworzy³a mo¿liwoœæ integracji
spo³ecznoœci lokalnej. Obecnie w
œwietlicy organizowane s¹ zebrania
wiejskie, wybory so³tysa, imprezy oko-
licznoœciowe i spotkania m³odzie¿y.

W paŸdzierniku 2012 r. Gmina
Bielsk Podlaski zrealizowa³a inwesty-
cjê pn. „Remont œwietlicy wiejskiej we
wsi Bolesty”. Projekt zosta³ dofinan-
sowany w ramach dzia³ania 4.1/413

„Wdra¿anie lokalnych strategii rozwo-
ju” w zakresie ma³ych projektów ob-

jêtych PROW na lata 2007-2013. W
ramach realizowanego projektu prze-
prowadzono remont œwietlicy wiejskiej
we wsi Bolesty.

W œwietlicy wykonano ok³adzi-

Remont œwietlicy
we wsi Bolesty

ny z paneli ozdobnych na œcianach,
wykonano lakierowanie sufitu, malo-
wanie farb¹ olejn¹ pod³óg drewnia-
nych, obudowê komina p³ytami gipso-
wo – kartonowymi, licowanie sceny
p³yt¹ OSB, monta¿ oœcie¿nicy drzwio-
wej drewnianej, wymianê skrzyde³
drzwiowych wewnêtrznych, monta¿
rynien dachowych i rur spustowych z
blachy ocynkowanej. Wykonano rów-
nie¿ ogrodzenie z siatki oraz bramê i
furtkê. Koszty ca³kowite inwestycji
wynios³y 70.845,42 z³, koszty kwalifi-
kowalne wynios³y 57.597,90z³, koszty
niekwalifikowalne wynios³y 13.247,52
z³. Otrzymana dotacja z Europejskie-
go Funduszu na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich wynios³a
24.956,06 z³.

Celem projektu by³o podniesie-
nie poziomu ¿ycia mieszkañców wsi
Bolesty i okolicznych wsi oraz stwo-
rzenie mo¿liwoœci integracji spo³ecz-
noœci lokalnej.

W sierpniu 2012 r. Gmina Bielsk
Podlaski zakoñczy³a remont œwietlicy
wiejskiej we wsi Hryniewicze Du¿e w
ramach projektu pn. „Remont œwietli-
cy wiejskiej we wsi Hryniewicze
Du¿e”. Projekt zosta³ dofinansowany
w ramach dzia³ania 4.1/413 „Wdra¿a-
nie Lokalnych Strategii Rozwoju” w
zakresie ma³ych projektów Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.

W ramach realizowanej inwe-
stycji wykonano: rozebranie istniej¹cej
pod³ogi drewnianej, demonta¿ zu¿ytej
stolarki okiennej i drzwiowej, przygo-
towanie otworów okiennych i drzwio-
wych do monta¿u stolarki , wykona-
nie stolarki PCV, monta¿ nowych
drzwi wewnêtrznych i zewnêtrznych,

Remont œwietlicy wiejskiej
we wsi Hryniewicze Du¿e

monta¿ zadaszenia nad drzwiami ze-
wnêtrznymi, naprawê instalacji elek-
trycznej. Koszty ca³kowite projektu
wynios³y 35.721,36 z³, koszty kwalifi-

kowalne wynios³y 29.041,76 z³, koszty
niekwalifikowalne wynios³y
6.679,60 z³.

Otrzymana pomoc z Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich wynio-
s³a 16.301,34 z³.

Celem projektu by³ rozwój ka-
pita³u spo³ecznego poprzez poprawê
jakoœci ¿ycia na obszarach wiejskich
oraz zaspokojenie potrzeb spo³eczno –
kulturalnych mieszkañców wsi. Obec-
nie w œwietlicy organizowane s¹ ze-
brania wiejskie, imprezy okolicznoœcio-
we, spotkania m³odzie¿y.

W lutym 2013 r. Gmina Bielsk
Podlaski zrealizowa³a projekt pn. „Za-
kup sprzêtu nag³aœniaj¹cego”. Zada-
nie zosta³o dofinansowane w ramach
dzia³ania 4.1/413 „Wdra¿anie Lokal-
nych Strategii Rozwoju” w zakresie
ma³ych projektów Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata

Zakup sprzêtu nag³aœniaj¹cego

Cd. str. 4

2007-2013.
W ramach projektu Gmina

Bielsk Podlaski zakupi³a: mikrofony
bezprzewodowe – 2 szt., 10-cio kana-
³owy stereofoniczny wzmacniacz –
szt. 1, statyw kolumnowy – szt. 4, sta-
tyw mikrofonowy – szt. 4 , mikrofony

BIELSK  PODLASKI GMINA
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Zakup sprzêtu
nag³aœniaj¹cego

Cd. ze str. 3

przewodowe – szt. 2, przewo-
dy g³oœnikowe – 100 mb, prze-
wody po³¹czeniowe – 40 mb,
owiewka mikrofonowa – szt.
6. Koszty ca³kowite realizacji
wynios³y 12.932,01 z³, koszty
kwalifikowalne wynios³y
10.513,83 z³, koszty niekwali-
fikowalne wynios³y
2.418,18 z³.

Otrzymana pomoc z
Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich wynios³a
7.359,68 z³.

Celem programu by³
rozwój kapita³u spo³ecznego
poprzez poprawê jakoœci ¿ycia
na obszarach wiejskich oraz
zaspokojenie potrzeb spo³ecz-
no – kulturalnych mieszkañ-
ców Gminy Bielsk Podlaski i
promowanie obszarów wiej-

skich. Realizacja projektu
umo¿liwia zachowanie dzie-
dzictwa kulturowego oraz spe-
cyfiki obszarów wiejskich co
wp³ynê³o korzystnie na atrak-
cyjnoœæ turystyczn¹ i inwesty-
cyjn¹ obszarów wiejskich.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego Oddzia³ Regionalny w Bia³ymstoku przy-
pomina, ¿e zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników, osoba pobieraj¹ca œwiadczenia z ubezpieczenia spo³ecznego jest obowi¹zana, nie cze-
kaj¹c na wezwanie, w ci¹gu 14 dni zg³aszaæ Kasie okolicznoœci maj¹ce wp³yw na wysokoœæ i
prawo pobierania tych œwiadczeñ. Pozwoli to unikn¹æ powstania sytuacji, w której œwiadczenio-
biorca otrzyma nienale¿ne œwiadczenie i bêdzie zobowi¹zany do jego zwrotu.

Oto niektóre okolicznoœci, o których nale¿y bezwzglêdnie niezw³ocznie poinformowaæ
organ rentowy:

1/ zgon œwiadczeniobiorcy (emeryturê i rentê wyp³aca siê za miesi¹ce kalendarzowe, w
dniu ustalonym w decyzji organu rentowego; jeœli rencista zmar³ w czerwcu, to œwiadczenie za
lipiec nie przys³uguje),

2/ skreœlenie z listy uczniów/studentów dziecka uprawnionego do renty rodzinnej (dziec-
ko ma prawo do renty, po ukoñczeniu 16 lat, nie d³u¿ej ni¿ do 25 lat, pod warunkiem, ¿e siê uczy),

3/ osi¹ganie przychodu przez osobê uprawnion¹ do renty lub emerytury „wczeœniejszej”
(przychód przekraczaj¹cy 70% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia powoduje zmniej-
szenie œwiadczenia),

4/ podjêcie zatrudnienia lub nabycie prawa do emerytury/renty przez ma³¿onka; zmniej-
szenie powierzchni gospodarstwa rolnego w sytuacji, gdy emeryt lub rencista pobiera czêœæ
uzupe³niaj¹c¹ œwiadczenia w pe³nej wysokoœci i prowadzi dzia³alnoœæ rolnicz¹ z ma³¿onkiem
podlegaj¹cym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy,

5/ rozwi¹zanie umowy dzier¿awy, która stanowi³a podstawê do uznania, ¿e emeryt i ren-
cista zaprzesta³ prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej i podjêcia wyp³aty czêœci uzupe³niaj¹cej œwiad-
czenia lub przyznania emerytury „wczeœniejszej”,

6/ nabycie gospodarstwa rolnego lub udzia³u w gospodarstwie rolnym (w tym gospodar-
stwa nabytego w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia),

7/ w trakcie trwania umowy dzier¿awy dzier¿awca sta³ siê np. ziêciem, teœciem, ma³¿on-
kiem osoby wydzier¿awiaj¹cej (emeryta/rencisty).

Zgodnie z art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, osoba, która nienale¿nie pobra³a œwiadczenia, jest zobowi¹zana do
ich zwrotu za okres 3 lat, je¿eli nie zawiadomi³a organu rentowego o zajœciu okolicznoœci powo-
duj¹cych ustanie lub zawieszenie prawa do œwiadczeñ. Trzyletni okres, za który organ rentowy
mo¿e ¿¹daæ zwrotu nienale¿nie pobranych œwiadczeñ obejmuje okres do ostatniej wyp³aty nie-
nale¿nego œwiadczenia. ̄ ¹danie to nie ulega przedawnieniu.         Aleksandra Czaczkowska

Komunikat KRUS BIELSK  PODLASKI

GMINA

Spotkajmy siê na Wertepie!

tystom towarzyszyæ bêd¹ setki balonów – symbol tegorocznej

edycji. Piêkne i ulotne, podobnie jak i sztuka wêdrownych arty-

stów, – którzy raz w roku zagl¹daj¹ do tych puszczañskich miej-

scowoœci by bawiæ, œmieszyæ, ale i pobudzaæ widzów do re-

fleksji. Z jedn¹ ró¿nic¹ – to, czego mo¿na doœwiadczyæ w cza-

sie Wertepowej wêdrówki teatralnej z ca³¹ pewnoœci¹ nie ulot-

ni siê z nas niczym powietrze z balonu, co choæ pewnie „unie-

sie” nas nieco do góry.

Tegoroczna ods³ona WERTEPU zapowiada siê wyj¹t-

kowo ciekawie.

- Ze wzglêdu na perturbacje finansowe mo¿na powie-

dzieæ, ¿e cudem uda³o nam siê zrobiæ w tym roku naprawdê

bardzo interesuj¹cy program – mówi Dariusz Skibiñski, organi-

zator festiwalu. – W naszym programie te¿ nie zabraknie cu-

dów i metafizyki. Widzowie znajd¹ u nas marzenia podwieszo-

ne na linie i snute ulotne opowieœci. Na Wertepie jesteœmy w

teatrze, na koncercie, w cyrku, by za chwilê trafiæ na arty-

stów-kucharzy, którzy warz¹ swoja strawê doœæ specyficznie,

by na koniec zaserwowaæ niespodziankê.

Warto przypomnieæ, ¿e nazwa "Wertep" nawi¹zuje do

teatrów wertepowych, czyli wêdruj¹cych, które funkcjonowa-

³y przed wojn¹ na terenie Podlasia. Na wschodnich rubie¿ach

Rzeczpospolitej dzia³a³y wtedy teatry wiejskie, które odgrywa-

³y sztuki obrzêdowe, misteryjne, jarmarczne. Festiwal nie tylko

nawi¹zuje do tych tradycji, ale po prostu przywraca j¹ z wiel-

kim sukcesem na tych ziemiach. Mieszkañcy tych puszczañ-

skich sami przyznaj¹, ¿e coroczna wizyta artystów to dla nich i

odwiedzaj¹cych ich w tym czasie rodzin z innych czêœci woje-

wództwa, czy nawet Polski – to prawdziwe œwiêto.

Miêdzynarodowy Festiwal Teatralny WERTEP uznano

za wydarzenie artystyczne, którego skala organizacyjna i ran-

ga artystyczna jest ewenementem na skalê regionu oraz stwa-

rza mieszkañcom zupe³nie now¹ perspektywê rozumienia wspó³-

czesnej kultury i aktywnego w niej uczestnictwa.

To impreza niezwykle istotna nie tylko z punktu widze-

nia podlaskiej, ale i ogólnopolskiej kultury. Festiwal zosta³ na-

grodzony przez Krajow¹ Izbê Turystyczn¹ w kategorii Najlep-

szy Produkt Turystyczny. Pi¹ta, jubileuszowa edycja festiwalu,

otrzyma³a te¿ dotacjê Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego.                                                Agata Rychcik-Skibiñska

Cd. ze str. 1

1.08.2013    Amfiteatr Miejski, godz. 17.00

„PODLASKIE SPOTKANIA” – PLENEROWY KONCERT ZESPO£ÓW W RAMACH
VIII MIÊDZYNARODOWEGO FESTIWALU
Koncert zespo³ów z Gruzji, Bia³orusi, Holandii, Serbii, Rumunii, S³owacji  i  Podlasia

5-9.08.2013    Bielski Dom Kultury, godz. 10.00 – 12.00

LETNIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE ZESPO£U TEATRALNEGO„ANTRAKT”
- praca nad nowymi spektaklami: „Pierwszy spacer” i „Cudzoziemka” na podstawie
dzieciêcej literatury polskiej i rosyjskiej

5-9.8.2013   Bielski Dom Kultury, godz. 12.00 – 14.00

OTWARTE WARSZTATY TEATRALNO-OBRZÊDOWE z udzia³em zespo³u teatralnego „AN-
TRAKT”, grupy teatralnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku i zespo³u „Podlasianki” z Grodziska

11.08.2013   Amfiteatr Miejski, godz. 16.00

XVIII „SPASAUSKIJA ZAPUSTY” - PLENEROWA IMPREZA FOLKLORYSTYCZNA
- prezentacja programu obrzêdowego
- koncert zespo³ów

26.8.2013   Bielski Dom Kultury, godz. 12.00

OTWARTE POKAZY ZUMBY (AEROBIC TANECZNY)  dla dzieci i m³odzie¿y

7.09.2013   Amfiteatr Miejski, godz. 17.00

KONCERT „PO¯EGNANIE LATA”
- program kabaretowy
- koncert zespo³ów muzyki reggae, ska

 … na  500  lat  Województwa  Podlaskiego.  WeŸ  udzia³  w  Najwiêkszym
Sp³ywie  Kajakowym  na  Podlasiu  10  sierpnia  2013  roku  z  Drohiczyna  do  Grannego.
WejdŸ  na  www.500kajakow.pl.                                                                                              (JC)

500  kajaków…
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Patrycja i Wojciech
Pruszkowscy to Mistrzowie
Podlaskiej Agroligi 2013 w
kategorii rolnicy, wœród firm
najlepiej oceniono Moto-Agro
z Bia³egostoku. 10 lipca w
Urzêdzie Wojewódzkim w
Bia³ymstoku odby³a siê uro-
czysta gala konkursu. Podla-
ski Oœrodek Doradztwa Rol-
niczego w Szepietowie po raz
dwudziesty zorganizowa³ Pod-
lask¹ Agroligê.

Konkurs co roku wy³a-
nia liderów agrobiznesu w ka-
tegorii gospodarstwa rolne i

Podlaska Agroliga 2013 - podsumowanie

W mieœcie powstan¹
tereny inwestycyjne, a miesz-
kañcy bêd¹ korzystaæ z ener-
gii s³onecznej.

W tym tygodniu w³adze
Hajnówki podpisa³y dwie umo-
wy o dofinansowanie inwe-
stycji ze œrodków Regionalne-
go Programu Operacyjnego.
Pierwsza z nich dotyczy kom-
pleksowego przygotowania
terenów pod inwestycje o po-
wierzchni prawie 7 ha. W ra-
mach projektu zostanie te¿
przebudowana prowadz¹ca
do nich ul. Rakowieckiego.
Hajnowscy samorz¹dowcy
licz¹, ¿e tereny inwestycyjne
przeznaczone pod dzia³alnoœæ
turystyczno-sportowo-rekre-
acyjn¹ przyczyni¹ siê do roz-
woju turystyki w tym rejonie.

Koszt ca³ej inwestycji
to 6,5 mln z³. Dotacja z RPO
wynosi 4,2 mln z³. Prace maj¹
zakoñczyæ siê w paŸdzierniku
przysz³ego roku.

Druga umowa dotyczy
zakupu i monta¿u kolektorów
s³onecznych. Dziêki tej inwe-
stycji energia s³oneczna ogrze-
je wodê w 296 budynkach
mieszkalnych i 10 obiektach
u¿ytecznoœci publicznej w
Hajnówce. Kolektory pojawi¹
siê m.in. na dachach przed-
szkoli, szkó³ i Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.

Wartoœæ przedsiêwziê-
cia wynosi 4,4 mln z³, z czego
dofinansowanie z RPO pokry-
je ponad 3 mln z³. Inwestycja
ma siê zakoñczyæ w po³owie
2014 roku.                    (JK)

Nowe inwestycje w Hajnówce

przedsiêbiorstwa. W dotych-
czasowej historii konkursu
wy³oniono 280 laureatów. W

tegorocznej edycji Agroligi
wziê³o udzia³ dziesiêæ gospo-
darstw i cztery firmy. O tytu³

mistrza ubiega³y siê gospodar-
stwa i firmy z dokoñczonymi
inwestycjami, rentowne, wy-

ró¿niaj¹ce siê wysok¹ efek-
tywnoœci¹ produkcji w skali
województwa i kraju.

Wszyscy uczestnicy
konkursu prezentowali bardzo
wysoki poziom - przyzna³
Marek Skar¿yñski przewodni-
cz¹cy komisji konkursowej, z-
ca dyrektora PODR, podczas
og³oszenia wyników. Podkre-
œli³, ¿e laureaci konkursu s¹
wizytówk¹ regionu, s¹ znani w
swoim otoczeniu, a sposobem
traktowania rolnictwa i umie-
jêtnoœciami ci¹gn¹ za sob¹ in-
nych. To jest w³aœnie specyfi-
ka województwa podlaskiego
i sposób regionu na sukcesy
na arenie krajowej.

LAUREACI PODLA-
SKIEJ AGROLIGI 2013

Anna i Witalis Jakoniuk,
zam. Gradoczno, gm. Narew,
pow. hajnowski

Jolanta i Waldemar Jó-
zef Zdzichowski, zam. Kra-
kówki Zdzichy, gm. Grodzisk,
pow. siemiatycki

Gra¿yna i Jan Brzo-
zowscy, Aneta i Dariusz Brzo-
zowscy, zam. Budlewo, gm.
Wyszki, pow. bielski.

Wiêcej na www.wiescipodlaskie.pl/

internetowewiesci

Towarzystwo Inicjatyw
Twórczych „ê” oraz Fundacja
LOTTO Milion Marzeñ za-
praszaj¹ do udzia³u w progra-
mie „1/1 Mistrz i Uczeñ”.
Bêdzie to spotkanie 10 pocz¹t-
kuj¹cych artystów i animato-
rów kultury z ró¿nych zak¹t-
ków Polski z 10 wyj¹tkowymi
mentorami, to te¿ szansa na
stworzenie autorskiego pro-
jektu artystycznego lub spo-
³eczno-kulturalnego pod okiem
mistrza. W programie mog¹
wzi¹æ udzia³ m³odzi artyœci i
animatorzy kultury ze wszyst-
kich regionów.

Do udzia³u w progra-
mie „1/1 Mistrz i Uczeñ” or-
ganizatorzy zapraszaj¹
wszystkich m³odych twórców
i animatorów kultury w wie-
ku 18-35 lat, którzy maj¹ po-
mys³ na dzia³anie spo³eczno-

kulturalne w dziedzinach: fo-
tografia dokumentalna, film
dokumentalny, design spo³ecz-
ny, projekty interdyscyplinar-
ne, animacja kultury. Uczest-
nicy projektu bêd¹ mieli szan-
sê pracowaæ nad swoim dzie-
³em pod opiek¹ mistrzów:
uznanych artystów i animato-
rów. Mentorami s¹: Zofia Bi-
siak, Janusz Byszewski, Jolan-
ta Dylewska, Bo¿ena Szro-
eder, Zbigniew Libera, Jerzy
Porêbski, Tomasz Tomaszew-
ski, Tadeusz Rolke, Zofia Za-
orska. Ka¿dy z wybranych
uczestników uzyska grant na
rozwiniêcie i zrealizowanie
swojego pomys³u, oraz otrzy-
ma wsparcie coachów i tre-
nerów. Szczegó³owe informa-
cje o warunkach udzia³u s¹
dostêpne na stronie interneto-
wej programu

Oko w oko z mistrzem
www.1na1.e.org.pl. Rekruta-
cja uczestników potrwa do
po³owy sierpnia, zaœ warszta-
ty i prace nad autorskimi pro-
jektami – do lutego 2014.

Towarzystwo Inicjatyw
Twórczych „ê” od lat wspie-
ra m³odych twórców proponu-
j¹c dzia³ania umo¿liwiaj¹ce
rozwój ich umiejêtnoœci. Re-
lacja mistrz – uczeñ to has³o
na pocz¹tek tej drogi, która
czêsto staje siê prawdziwie
partnersk¹ wymian¹ doœwiad-
czeñ, pogl¹dów. Program re-
alizowany jest wspólnie z Fun-
dacj¹ LOTTO Milion Marzeñ,
której jednym z podstawo-
wych obszarów dzia³alnoœci
jest kultura i sztuka.

Zapraszamy fan page
Fundacji: https://www.facebo-
ok.com/FundacjaLOTTO

Celem  przegl¹du  jest
popularyzacja   paraliturgicz-
nego  duchowo-muzycznego
dziedzictwa  Cerkwi  prawo-
s³awnej,  prezentacja  wyso-
kich  walorów  artystycznych
i  wykonawczych  muzyki
paraliturgicznej  obrz¹dków
wschodnich  oraz  promocja
dziedzictwa  kulturowego  na-
szego  regionu.

Chóry  oraz  zespo³y
parafialne  i  œwieckie    zain-
teresowane  udzia³em  w
przegl¹dzie  powinny  przes³aæ
swoje  zg³oszenia  do  21
wrzeœnia  br.  do  siemiatyc-
kiego  Instytutu  Kultury  Pra-
wos³awnej.  Szczegó³owe  in-
formacje  mo¿na  uzyskaæ  na
stronie   www.parafia.siemia-
tycze.org.                      (JC)

X  Przegl¹d
Pieœni  Religijnej

Cd. ze str. 2

Miko³aj Korch jest sa-
moukiem realizuj¹cym siê na
wielu polach. Zarówno rzeŸ-
by w drewnie, pomnikowych
realizacji czy form u¿ytko-
wych. Zaczyna³  w m³odoœci
od rysunków o³ówkiem, szki-
cowa³ podobizny osób, prze-
rysowywa³ postaci ze zdjêæ
czy pocztówek. PóŸniej poja-
wi³o siê zami³owanie do drew-
na.  Przebywaj¹c w lesie, nie
tylko pracowa³, ale obserwo-
wa³, szuka³ krzywizn, znie-
kszta³ceñ, spl¹tañ i sêków w
drzewach. Wêdruj¹c po lesie
próbowa³ zajrzeæ w tajemni-
cê drzew, korzeni, pni. Czasem
wraca³ do domu z konarem,
który go zafascynowa³, i jesz-
cze  w lesie widzia³ w nim
jak¹œ postaæ, czasem jedn¹,
czasem - wiele. Nadanie jej
formy, która zakie³kowa³a w

Miko³aj Korch – mistrz korzeni

Do tworzonego sukcesywnie „S³ownika Bia³oruskich

Artystów” do³¹czy³ kolejny twórca  Miko³aj Korch. Jet

to rzeŸbiarz pochodz¹cy z Kraœkowszczyzny.

wyobraŸni, by³o tylko kwesti¹
czasu i …scyzoryka. Znie-
kszta³cenia, które tworzy
sama natura stawa³y siê pre-
tekstem do popisu jego wy-
obraŸni.

Niekiedy materia³em
wykorzystywanym przez Mi-
ko³aja Korcha jest beton.
Szczególnie w wiêkszych re-
alizacjach, pomnikowych, któ-
re mo¿na spotkaæ w kilku miej-
scowoœciach powiatu hajnow-
skiego.  Miko³aj Korch two-
rzy dzie³a o ró¿norodnej tema-
tyce, œwieckiej niekiedy reli-
gijnej, kiedy indziej ludowej, a
nawet historycznej. Obok
„Dumnej” g³owy, roztañczonej
kobiety, czy Lenina pojawia
siê przyczajona na ga³êzi
sowa. Przewa¿aj¹ jednak po-
staci kobiece, kobiety w ka¿-
dym wieku, m³ode tancerki,

matki z dzieci¹tkiem na rê-
kach, czy staruszki. Jak mówi
„Pan Bóg stworzy³ kobietê i
wszystko w niej jest piêkne”.

Zbudowa³ samodzielnie
dom, zajmuje siê te¿ zdobie-
niem chat drewnianych , czer-
pi¹c  z  tradycyjnych wzorów
podlaskich. Jak mówi wy¿y³
siê na domu , który odremon-
towa³ w 2002 roku. Ka¿da

strona tego domu ma inne zdo-
bienia zaczerpniête z oryginal-
nych  chat m.in. w  Starym
Korninie, Trzeœciance, Try-
wie¿y, które najpierw fotogra-
fowa³ a póŸniej stara³ siê wier-
nie przenieœæ. Powsta³ dom
choæ bazuj¹cy na tradycji to
jednak odrealniony, jak z baj-
ki.

Od dzieciñstwa podpa-
trywa³ u dziadka umiejêtnoœci
ciesielskich,  stolarstwa, kry-
cia strzech¹. Jako doros³y
wykona³ kilka strzech, m.in. w
skansenie Sio³o Budy, na eks-
pozycjach Muzeum i Oœrod-
ka Kultury Bia³oruskiej w Haj-
nówce. Prowadzi³ tak¿e nie-
jednokrotnie warsztaty z tego
zapomnianego rzemios³a.

Agnieszka Tichoniuk

Wiêcej na www.wiescipodlaskie.pl/

internetowewiesci

M³odych artystów i animatorów kultury z podlaskiego zapraszamy do programu

„1/1 Mistrz i Uczeñ”!
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Autorska pracownia projektowa
AthenA Art. zosta³a za³o¿ona w 2012
roku. W³aœcicielem biura jest in¿. Ka-
mil Roszczyc, absolwent Wydzia³u
Budownictwa Politechniki Bia³ostoc-
kiej, który przed za³o¿eniem firmy
odby³ gruntown¹, d³ugoletni¹ prakty-
kê projektow¹ jak i realizacyjn¹ na
budowach obiektów inwentarskich
(obór, chlewni, kurników, magazynów
– dla Gospodarstw Rolnych w ca³ej
Polsce) oraz dla budownictwa prze-
mys³owego.

 Dzia³alnoœæ Pracowni obejmu-
je wszystkie etapy pe³no bran¿owych
opracowañ przedprojektowych, pro-
jektowych, uzyskiwanie pozwoleñ na
budowê, sprzeda¿ projektów typo-
wych, projekty zjazdów oraz przy³¹-
czy wod. - kan. i energ., kosztorysy
budowlane wszystkich bran¿, proce-
dury œrodowiskowe oraz us³ugi geo-
dezyjne.

Nasza Firma zajmuje siê prowa-
dzeniem ca³ego procesu inwestycyjne-
go, od wykonania projektu we wszyst-
kich niezbêdnych fazach poprzez do-
kumentacjê wielobran¿ow¹ w pe³nym
zakresie, po oddanie obiektu do u¿yt-
ku. Realizujemy przedsiêwziêcia inwe-
stycyjne dla budownictwa: biurowego,
mieszkaniowego, przemys³owego, u¿y-
tecznoœci publicznej, rekreacyjnego i
us³ugowo - handlowego. Oferujemy

kompleksowe opracowania dokumen-
tacji projektowej (architektonicznej,
konstrukcyjnej oraz wielobran¿owej),
poczynaj¹c od wariantowych za³o¿eñ
koncepcyjnych poprzez pe³no bran-
¿ow¹ dokumentacjê budowlan¹ i wy-
konawcz¹ do projektów wnêtrz. Zwra-
camy uwagê na funkcjonalnoœæ, logicz-
ny uk³ad przestrzenny i harmo-
nijne wspó³istnienie obiektu z
otaczaj¹cym go krajobrazem.
Œledzimy na bie¿¹co i uwzglêd-
niamy ró¿ne segmenty rynku:
rolny, przemys³owy i budownic-
twa mieszkaniowego, bêd¹c w
ci¹g³ym kontakcie z firmami
wykonawczymi jak i producen-
tami elementów nowocze-
snych obiektów inwentarskich
m. in.: elementów œcian ze-
wnêtrznych, pod³óg ruszto-
wych, pokryæ dachowych, wy-
posa¿eñ obiektów itp.

Pracownia zosta³a
stworzona z myœl¹ o potencjal-
nym Inwestorze, aby skupiæ w
jednym miejscu ca³¹ procedu-
rê inwestycyjn¹. Pomagamy Inwesto-
rowi wy³oniæ wykonawcê w zakresie
budowy budynków inwentarskich, biu-
rowych, hal przemys³owych, magazy-
nowych, gospodarczych i innych
obiektów kubaturowych. Projektujemy
przy ci¹g³ym wspó³udziale inwestora

szukaj¹c optymalnego rozwi¹zania
funkcjonalnego, kosztowego oraz for-
malnego obiektu. W trakcie realizacji,
w ramach nadzorów autorskich, repre-
zentujemy inwestora na budowie w
zakresie jej kontroli z projektem, pra-
wid³owoœci oraz estetyki wykonania.

Nasz¹ pracê cechuje wysoka

jakoœæ, terminowoœæ, doœwiadczenie i
dba³oœæ o bezpoœredni kontakt z Klien-
tem. Projekty wykonujemy opieraj¹c
siê na nowoczesnych ale sprawdzo-
nych technologiach i materia³ach. Ry-
sunki s¹ precyzyjne i jednoczeœnie czy-
telne. Ka¿dy projekt jest wykonany
zgodnie z najnowszymi normami wy-
nikaj¹cymi z prawa budowlanego.

W obecnej chwili mamy w swo-
im dorobku ponad 80 indywidualnych
projektów budynków (obór, chlewni,

kurników, magazynów, hal produkcyj-
nych, biurowców, stacji paliw, oraz
sklepów) z których ponad 60 jest zre-
alizowanych, pozosta³e obiekty w trak-
cie realizacji.

Dziêki umiejêtnoœciom i profe-
sjonalnemu warsztatowi zasiêgiem
obejmujemy teren ca³ej Polski, ale rów-

nie¿ prowadzimy rozmowy z
Inwestorami zagranicznymi zza
wschodniej œciany, a tak¿e Ara-
bii Saudyjskiej i Kataru.

Stanowimy wykwalifi-
kowany i dynamicznie rozwi-
jaj¹cy siê zespó³ projektowy
skupiaj¹cy wokó³ siebie grono
wybitnych fachowców: archi-
tektów, konstruktorów, oraz
projektantów bran¿y sanitarnej
i elektrycznej. Pracowniê
tworz¹ ludzie kreatywni, dla
których projektowanie jest nie
tylko zawodem lecz równie¿
prawdziw¹ pasj¹. Wykorzysty-
wane metody pracy zapew-
niaj¹ niezawodnoœæ, termino-
woœæ oraz pe³n¹ elastycznoœæ,

dziêki czemu jesteœmy w stanie spe³-
niæ oczekiwania nawet bardzo wyma-
gaj¹cych Klientów. Cel który sobie
stawiamy to kompleksowa realizacja
powierzonych nam zadañ, przy wyko-
rzystaniu zdobytej wiedzy i doœwiad-
czenia.

Pragniemy, aby nasz Klient by³
zawsze zadowolony, a obiekt sta³ siê
nasz¹ wspóln¹ wizytówk¹.

„Od pomys³u a¿ po dach” to
dewiza naszej pracowni.

Plan koncertów Podlaskiej Oktawy
Kultur VI Miêdzynarodowego

Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru
Bia³ystok i województwo podlaskie,

22-28 lipca 2013

24 lipca 2013 r. (œroda)

BIELSK PODLASKI
godz. 18:00 Bielski Dom Kultury
ZPiT UNIWERSYTETU WILEÑ-
SKIEGO (LITWA), PROLISOK
(UKRAINA)

26 lipca 2013 r. (pi¹tek) 

CIECHANOWIEC
godz. 18:00 Muzeum Rolnictwa
ZPiT UNIWERSYTETU WILEÑ-
SKIEGO (LITWA)

ZAB£UDÓW
godz. 18:00  Planty
TARŠKUTIS (LITWA), ESCADA
(ARMENIA)

27 lipca 2013 r. (sobota)

BIA£OWIE¯A
godz. 19:00 amfiteatr (przy parkingu

g³ównym)
KAZACZATA (ADYGEJA)
NAREWKA
godz. 17:00 amfiteatr w Starym Dwo-
rze
TARŠKUTIS (LITWA), SUNICZ-
KA–SKAWYSZ (BIA£ORUŒ)

28 lipca 2013 r. (niedziela) 

HAJNÓWKA
godz. 18:00 amfiteatr
GUDY (BIA£ORUŒ), CZERKASKI
CHÓR LUDOWY (UKRAINA)
 
SIEMIATYCZE
godz. 14:30 amfiteatr nad zalewem
ORKIESTRA UNIWERSYTETU
HUMANISTYCZNEGO W RÓW-
NEM (UKRAINA), WO£YÑSKIE
S£OWIKI (UKRAINA)

Przyk³adowe Nasze realizacje:

Od pomys³u a¿ po dach
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SPORT

            Wspó³praca miêdzy zaprzyjaŸnionymi miastami z Bia³orusi
(m.Kamieniec), Estonii (Suure-Jaani) i Hajnówki kontynuowana jest ju¿ od kil-
ku lat we wszystkich dziedzinach ¿ycia. Na p³aszczyŸnie sportowej takie kon-
takty utrzymuje Oœrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce.  Pobyt m³odzie¿y
wraz z opiekunami i trenerami obfitowa³ w wiele atrakcji sportowo-rekreacyj-
nych i turystycznych.  Dnia 16 lipca piêæ reprezentacji  10- osobowych konku-
rowa³o w sztafetach wahad³owych, które zosta³y przeprowadzone na stadionie
pi³karskim OSiR. W oœmiu konkurencjach najlepiej spisali siê zawodnicy z Ka-
mieñca-37 pkt., II miejsce – Suure-Jaani (grupa starsza) – 33 pkt., III miejsce
– Suure-Jaani (grupa m³odsza) – 22 pkt., a IV i V miejsce goœcinni gospodarze.
Przy podsumowaniu rywalizacji sprawnoœciowo-biegowych, wszyscy uczest-

nicy otrzymali s³odycze i napoje. Kolejny dzieñ, to ju¿ zmagania pi³karskie  w
Miêdzynarodowym M³odzie¿owym Turnieju w Pi³ce No¿nej. Otwarcie Turnie-
ju przez Burmistrza Miasta Jerzego Siraka nada³o imprezie wynios³oœci i powa-
gi. Natomiast wyprowadzenie ekip przy uroczyœcie powiewaj¹cych flagach pañ-
stwowych zagrza³o m³odych pi³karzy i pi³karki do sportowej rywalizacji. Zawo-
dy rozgrywane by³y w dwóch kategoriach wiekowych:

Grupa m³odsza (mecz i rewan¿):
SUURE – JAANI    -  HAJNÓWKA  0 : 2
HAJNÓWKA  -  SUURE – JAANI    0 : 4

I miejsce – SUURE – JAANI       najlepszy zawodnik dru¿yny – Mairon
Mullar

II miejsce – HAJNÓWKA            najlepszy zawodnik dru¿yny – Daniel
Kozaczuk

Grupa starsza:
SUURE – JAANI   -  HAJNÓWKA   1 : 0
HAJNÓWKA  -  KAMIENIEC           0 : 3
KAMIENIEC  -  SUURE – JAANI     3 : 2
I miejsce – KAMIENIEC                najlepszy zawodnik dru¿yny Siergiej

£askiewicz
II miejsce – SUURE – JAANI        najlepszy zawodnik dru¿yny Kertu

Reinup
III miejsce – HAJNÓWKA             najlepszy zawodnik dru¿yny Micha³

Gagan
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe puchary;  zawodnicy, zawod-

niczki i trenerzy-medale; opiekunowie ekip – statuetki. Trofea wrêcza³ Bur-
mistrz Miasta Hajnówka i Dyrektor Oœrodka Sportu i Rekreacji.

Dodatkowymi atrakcjami by³ pobyt na basenie w Parku Wodnym, prze-
jazd kolejk¹ w¹skotorow¹ oraz wyjazd do Bia³egostoku po³¹czony ze zwiedza-
niem Galerii Bia³ej i Parku Jurajskiego w Jurowcach.       Janusz Ludwiczak

Miêdzynarodowa integracja sportowo-rekreacyjna

24 czerwca na sta-
dionie gminnym w Bia³o-
wie¿y odby³o siê otwarcie
si³owni zewnêtrznej. Zada-
nie zosta³o zrealizowane w
ramach projektu „Bia³owie-
ski fitness” realizowanego
przez Bia³owieski Oœrodek
Kultury ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Osi
4- Leader Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Partnerami projektu by³y: Urz¹d
Gminy Bia³owie¿a, Towa-
rzystwo Sportowe „¯ubr”,
LUKS ̄ ubr TL Bia³owie-
¿a.

W uroczystoœci
wziêli udzia³ mieszkañcy
gminy Bia³owie¿a, przed-
stawiciele instytucji samo-
rz¹dowych, biur i organiza-
cji turystycznych, stowarzy-
szeñ sportowych, Bia³owie-
skiego Parku Narodowego
oraz biura Lokalnej Grupy
Dzia³ania „Puszcza Bia³o-
wieska”.

Oficjalnego otwarcia obiektu dokona³ wójt gminy Bia³owie¿a Albert Li-
twinowicz. Na zakoñczenie odby³ siê pokaz æwiczeñ, przeprowadzony przez
instruktora LUKS ¯ubr TL Bia³owie¿a.                            Mateusz Gutowski

Otwarcie pierwszej si³owni
zewnêtrznej na terenie

LGD Puszcza Bia³owieska

Miêdzynarodowa Poczta Rowerowa
przez puszczê

nasze rowerowe wyprawy mo¿emy w ró¿ny sposób ³¹czyæ z wydarzeniami
filatelistycznymi. Nie czekaj¹c d³ugo wiosn¹ zorganizowaliœmy rajd "Szlakiem
Powstania Styczniowego" po Puszczy Knyszyñskiej. Marcin sprowadzi³  pocz-
tówki o tematyce powstañczej, zrobiliœmy okolicznoœciowy stempel i w ten spo-
sób nasz rajd pozosta³ na wieki w filatelistycznych zbiorach. Podobnie z "Miê-
dzynarodow¹ Poczt¹ Rowerow¹": rajd "Dwa
kraje, jedna puszcza" nie by³ ju¿ tylko rowerow¹
przeja¿d¿k¹ ale wielkim wydarzeniem w œwia-
towej filatelistyce. Tak naprawdê dotar³o to do
mnie dopiero na kilka dni przed imprez¹ - z en-
tuzjazmem dodaje Zbigniew Ostaszewski - kie-
dy zobaczy³em ¿e okienko filatelistyczne na po-
czcie jest oblegane i jak kolekcjonerzy wyku-
puj¹ nasze pocztówki.

Marcin Kupryciuk z Polskiego Zwi¹zku
Filatelistów  uwa¿a,  ¿e „nowoczesna filateli-
styka powinna  byæ ³¹czona z innymi dziedzina-
mi ¿ycia codziennego jak chocia¿by z turystyk¹.
Dziêki takim inicjatywom zdobywamy wiêksze
grono ludzi, którzy do tej pory nie wiedzieli czym
siê  tak naprawdê zajmujemy. Dziêki temu fila-
telistyczny laik dowie siê co zrobiæ aby kartka
pocztowa, znaczek czy koperta mia³y wartoœæ filatelistyczn¹. Przekonuje siê
przy tym ¿e filatelistyka mo¿e byæ równie¿ pasjonuj¹ca.”

W nasze przedsiêwziêcie zaanga¿owa³o siê wielu instytucji i prywatnych
osób. - podkreœla Kupryciuk – Nie zrobilibyœmy tego np. bez pomocy kolegów
filatelistów z Brzeskiego i Grodzieñskiego Bia³oruskiego Zwi¹zku Filatelistów.
Jestem im za to szczególnie wdziêczny.”

W taki oto sposób rowerzyœci przekonuj¹ siê do filatelistyki, filateliœci do
turystyki a tymczasem  "Miêdzynarodowa Poczta Rowerowa" przechodzi po-
woli do historii. W umys³ach i duszach pozosta³y mi³e wspomnienia a w szafach
i szufladach pami¹tki, które  dla uczestników tej niecodziennej wyprawy bêd¹
mia³y  szczególn¹ wartoœæ.

 Jerzy Tokajuk

Cd ze str. 2
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W œrodê 10 lipca Za-
rz¹d Województwa pod prze-
wodnictwem marsza³ka Jaro-
s³awa Dworzañskiego posta-
nowi³ przeznaczyæ 5 tysiêcy
z³otych na organizacjê festi-
walu Peretocze w Bia³owie-

¿y. Jego organizatorem jest
Fundacja „Muzyka Cerkiew-
na” w Hajnówce.

Impreza, której pe³na
nazwa brzmi: Bia³owieskie
Integracje Artystyczne „Pere-
tocze”, odbêdzie siê ju¿ po raz

jedenasty. W dniach 26 i 27
lipca wyst¹pi w amfiteatrze w
Bia³owie¿y co najmniej dzie-
siêæ zespo³ów polskich, bia³o-
ruskich, ukraiñskich, cygañ-
skich, ¿ydowskich, litewskich
i rosyjskich.                      (JK)

Marsza³kowie wspieraj¹ inicjatywy kulturalne


