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Nasz patronat
Festyn Rolnika i Przedsiêbiorcy "Od ziarenka do bochenka"

po³¹czony z Do¿ynkami Gminnymi Gminy Brañsk w m. Kalnica – 25.08.2013r

25.08.2013r. - Impreza Promocyjna 4M – m¹ka * mleko * miêso * miód
w Repkach

M³odzie¿owe Ko³o Filatelistyczne w Czeremsze dzia³a
ju¿ 41 lat.Henryk Monkos, prezes Zarz¹du G³ównego Polskie-
go Zwi¹zku Filatelistów zdziwi³ siê na otwarciu  wystawy w
Czeremsze co najmniej dwukrotnie.Raz gdy stwierdzi³ ze zdu-
mieniem,¿e organizatorem miêdzynarodowej wystawy filateli-
stycznej jest opiekunka ko³a m³odzie¿owego (Pani Nadzieja Su-
lima),a dwa ¿e m³odzie¿ filatelistyczna z Czeremchy zawsze
jest uczestnikiem Ogólnopolskiego Fina³u M³odzie¿owego Kon-
kursu Filatelistycznego.To m³oda filatelistka z Czeremchy,Ma-
ria Tarasiuk,na wystawie poœwiêconej 85-leciu grodzieñskiego
ZOO,zdoby³a za swój zbiór,medal i puchar.

140 lat kolei Odessa - Królewiec

Wystawa filatelistyczna
w Czeremsze

Cd. str. 2

Przy piêknej s³onecznej
pogodzie, 11 sierpnia,  odby³
siê „Dzieñ Grodziska”. Licz-
nie przybyli mieszkañcy mieli
do wyboru wiele atrakcji po-
cz¹wszy od koncertu zespo-
³ów muzycznych, graj¹cych
dla s³uchaczy w ka¿dym wie-
ku. Du¿o atrakcji czeka³o mi-
lusiñskich, którzy przybyli

Dzieñ Grodziska

Cd. str. 2

26 lipca 2013 (pi¹tek) w budynku Miejskiego Oœrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji odby³ siê piêkny jubileusz Z³otych
Godów. Burmistrz Kleszczel- Irena Niegierewicz wrêczy³a
medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie czternastu parom,
którym uda³o siê wytrwaæ ze sob¹ przez 50 lat. A artystyczn¹
laurkê parom z³o¿y³y Zespó³ Folklorystyczny z Dobrowody,
Miksturki oraz Fantazja dzia³aj¹ce przy Miejskim Oœrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji oraz solistki Walentyna Klimowicz
z Dobrowody i Marta Pietrzak z Kleszczel.

W sobotê, 27 lipca 2013  ju¿ o godzinie 10 fascynaci
zdrowego stylu ¿ycia rozpoczêli turniej Pi³ki Siatkowej o Pu-
char Burmistrza Kleszczel. Po krótkiej przerwie Sêdziego, o
godzinie 16 rozpocz¹³ siê Turniej Pi³ki No¿nej. W szranki sta-
nê³o 5 dru¿yn. Wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Pi³ka Siatkowa
I miejsce ULKS ORZE£ Kleszczele Kadetki
II miejsce ULKS ORZE£ Kleszczele M³odziczki
III miejsce Brewer Band
Pi³ka No¿na
I miejsce Hajnówka
II miejsce „Brak Rêki Trenera” Bielsk Podlaski
III miejsce RKS CHUWDU Kleszczele
IV miejsce FC Œledziki Kleszczele
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Wystawa filatelistyczna
w Czeremsze

Tablice ze zbiorami filatelistycznych walorów,przygotowane przez m³o-
dzie¿ z Bia³orusi i Polski,zajê³y ca³¹ salê Gminnego Oœrodka Kultury w Cze-
remsze.

Otwarta w dniu 8 sierpnia br.wystawa,jak i wyk³ad prof.Adama Do-
broñskiego z Instytutu Historii Uniwersytetu w Bia³ymstoku,otulone by³y senty-
mentaln¹ aur¹.

Czeremcha,która znalaz³a siê na szlaku kolei z Odessy do Królewca,po-
³o¿eniu przy szynach zawdziêcza swój rozwój.Miejscow¹ spo³ecznoœæ przez
dziesi¹tki lat tworzyli kolejarze i ich rodziny.Teraz po zamkniêciu szlaków,po
redukcji wielu po³¹czeñ,po likwidacji firm pracuj¹cych na rzecz kolei,Czerem-
cha zamiera.Nadziej¹ na o¿ywienie osady jest budowa pobliskiego przejœcia
granicznego z Bia³orusi¹ w Po³owcach.Dlatego mo¿e sentyment by³ motywem
przewodnim bardzo ciekawej ekspozycji.Stacje,parowozy,elektrowozy,miasta
przy szlakach,twórcy techniki kolejowej - wszyscy oni zostali uwidocznieni na
znaczkach,kartach,stemplach.

Pobliski Urz¹d Pocztowy w Kleszczelach stworzy³ okolicznoœciowy stem-
pel-datownik,a Poczta Polska wyda³a okolicznoœciow¹ kartê (550 egz.),która z
pewnoœci¹ ju¿ sta³a siê poszukiwanym okazem.

W klasie konkursowej zaprezentowano 32 eksponaty polskie i 14 bia³o-
ruskich.Jury pod przewodnictwem Andrzeja S³odziñskiego z opolskiego Od-
dzia³u PZF (I klasa FEPA) i Andreja Gribowa z Miñska na Bia³orusi,nagrodê
specjaln¹ wystawy przyzna³o £ukaszowi Wierzbickiemu za "Transport kolejo-

wy" oraz ekspozycji bia³oruskiej za "Rezerwat biologiczny Sporowskij".Gratu-
lacje jury otrzyma³ zestaw "Niemnogo o ryba³kie" z Bia³orusi.

Podziêkowania za pomoc w zorganizowaniu wystawy nale¿¹ siê Janu-
szowi Lipiñskiemu,przedsiêbiorcy z Czeremchy,konsulowi Bia³orusi w Pol-
sce,Aleksandrowi Suworowowi, Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu "Przyjazny
Transport",Polskiemu Zwi¹zkowi Filatelistów,Urzedowi Gminy w Czerem-
sze."Wieœci Podlaskie" równie¿patronowa³y wystawie.

(piw)

Cd. ze str. 1

Dzieñ Grodziska
Cd. ze str. 1

z rodzicami na imprezê, mogli skorzystaæ z  placu zabaw, zjeœæ watê cukrow¹ a
jak rodzice nie posk¹pili grosza to zaopatrzyæ siê zabawkê na przyby³ych stra-
ganach.                                                                                                 (wss)
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V miejsce Mc Donald TEEM
W miêdzyczasie, o godzinie 14,

uczestnicy projektu ̄ ycie w Obiekty-
wie, realizowanego w ramach progra-
mu Regionalnego Konkursu Granto-
wego Równaæ Szanse 2012, dofinan-
sowanego przez Polsko- Amerykañsk¹

Fundacjê Wolnoœci, rozpoczêli
OTWARTE WARSZTATY FOTO-
GRAFICZNE DLA WSZYSTKICH.
Chêtni mogli poznaæ tajniki fotografii
otworkowej, zasad kompozycji, g³êbi
ostroœci a nawet wzi¹æ udzia³ w sesji
fotograficznej.

Na dobry koniec sobotniego
dnia mo¿na by³o wspólnie potañczyæ i
pobawiæ siê w rytm muzyki puszcza-
nej przez samego DJ SAKO.

Ostatni dzieñ up³yn¹³ na wspól-
nej zabawie przy zespo³ach: As, Kle-
kociaki, Ciernica, Werwoczki, Orlanie,
Ma³anka, Studio Piosenki z Hajnow-
skiego Domu Kultury, Przepiórka,
Ruczajok, jednak niezaprzeczalnie
gwiazdami sceny by³y: Fantazja, Mix-
tura i solistka Sylwia Kamiñska z

Kleszczel, prowadzone przez Igora
Fitê.

W miêdzyczasie odbywa³y siê
konkursy wiedzy o Kleszczelach oraz
woj. Podlaskim, rozstrzygniêty zosta³
konkurs na Najpiêkniejsz¹ Posesjê w
Gminie Kleszczele (wyniki poni¿ej) a
najm³odsi mogli poszaleæ na Orliku i
wzi¹æ udzia³ w licznych grach i zaba-
wach.

Cd. ze str. 1
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W dniach 29.07-02.08.2013 r. odby³ siê w SM MLEKOVITA audit od-
nawiaj¹cy certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania, który obejmuje:
Bezpieczeñstwo Zdrowotne ̄ ywnoœci, Zarz¹dzanie Jakoœci¹ oraz Zarz¹dza-
nie Œrodowiskowe.

MLEKOVITA od 15 lat posiada wdro¿one i certyfikowane systemy a w
bie¿¹cym roku rozszerzy³a zakres certyfikacji o nowy standard bezpieczeñ-
stwa ¿ywnoœci FSSC 22000. Audit przeprowadzony zosta³ przez wysoko wy-
kwalifikowany zespó³ auditorów Polskiego Centrum Badañ i Certyfikacji.

W SM MLEKOVITA funkcjonuje Zintegrowany System Zarz¹dzania,
który obejmuje System Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO 9001, System Zarz¹dzania
Œrodowiskowego ISO 14001 oraz System Bezpieczeñstwa ̄ ywnoœci FSSC
22000.

Zintegrowany System Zarz¹dzania jest zorientowany na procesy bizne-
sowe oraz ukierunkowany na zaspokajanie potrzeb klienta co sprawia, ¿e jest
jeszcze wiêksz¹ gwarancj¹ jakoœci wyrobów produkowanych przez SM MLE-
KOVITA, dla której klient zawsze jest najwa¿niejszy.

Utrzymanie i doskonalenie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu
Zarz¹dzania wymaga ci¹g³ego zaanga¿owania wszystkich Pracowników ale
przynosi wymierne korzyœci, zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne, które s¹
efektem racjonalnej gospodarki surowcami, optymalizacji procesów i zdolnoœci
koñcowych produktów do recyklingu. MLEKOVITA d¹¿y do ci¹g³ego dosko-
nalenia poprzez: realizacjê polityki zintegrowanego systemu zarz¹dzania, reali-
zacjê wyznaczonych celów i zadañ.

Zespó³ Auditorów PCBC na uroczystym zakoñczeniu auditu nadzoru z³o-
¿y³ Prezesowi Zarz¹du SM MLEKOVITA Dariuszowi Sapiñskiemu gratulacje
odnoœnie wysokiej skutecznoœci funkcjonowania zintegrowanego systemu za-
rz¹dzania, który ulega ci¹g³emu doskonaleniu. Auditorzy zaobserwowali dyna-
miczny postêp w rozwoju firmy i du¿e zaanga¿owanie personelu w utrzymaniu
funkcjonowania i doskonaleniu systemu oraz prowadzenie dzia³alnoœci w spo-
sób przyjazny dla œrodowiska, przy respektowaniu wszystkich obowi¹zuj¹cych
wymagañ prawnych i technicznych.

MLEKOVITA jako lider w produkcji mleczarstwa wychodz¹c naprze-
ciw oczekiwaniom konsumenta ka¿dego roku wprowadza na rynek nowe pro-
dukty, które zdobywaj¹ uznanie konsumentów i zostaj¹ uhonorowane licznymi
nagrodami.

Audit w SM "Mlekovita"
W 2013 r. MLEKOVITA wprowadzi³a na rynek szereg nowoœci, m.in:

1. TWARÓG-KLINEK – 230 g (chudy, pó³t³usty i t³usty)
2. POLSKI JOGURT – 350 g (naturalny, truskawkowy, brzoskwinia z

marakuj¹)
3. PRODUKT SPO¯YWCZY TOPIONY JAVOR (kremowy, ze szczy-

piorkiem, z papryk¹)
4. SER GOUDA WIÓRKI 150g
5. SER MOZZARELLA WIÓRKI 150g
6. SOSY JOGURTOWE 200g (koperkowo-zio³owy, czosnkowo-zio³o-

wy, paprykowo zio³owy)
Wprowadzone na rynek produkty uzyska³y du¿e zainteresowanie i ak-

ceptacjê konsumentów.

NAGRODY I WYRÓ¯NIENIA uzyskane w  2013 roku

• Nowoœæ z MLEKOVITY – Sosy Jogurtowe zosta³y wyró¿nione jako
Hit Publicznoœci Jubileuszowej XX Regionalnej Wystawy Zwierz¹t Hodowla-
nych i Dni z Doradztwem Rolniczym, które odby³y siê 29 i 30 czerwca 2013 r.
w Szepietowie.

• W opublikowanym 28 czerwca 2013 roku przez „Gazetê Finansow¹”
Rankingu 1000 Najwiêkszych Firm w Polsce MLEKOVITA znalaz³a siê w
czo³ówce przedsiêbiorstw przemys³u spo¿ywczego, zajmuj¹c wœród nich 9 miej-
sce. W ogólnym zestawieniu znalaz³a siê na 106 pozycji.

• Ser sa³atkowo-kanapkowy FAVITA zosta³ uhonorowany presti¿owym
medalem imienia prof. dr hab. Zbigniewa Œmietany podczas XXIV Krajowej
Oceny Serów i Twarogów po³¹czonej z VI Euroforum Polskiego Mleczarstwa,
a zorganizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy.

• W VI edycji konkursu "Przeboje FMCG 2013" organizowanego przez
magazyn "¯ycie Handlowe" w kategorii "Produkty dla dzieci spo¿ywcze" trium-
fowa³y mleka UHT WYPASIONE o smaku waniliowym, truskawkowym i
czekoladowe.

• Redakcja Magazynu Przedsiêbiorców "Europejska Firma" uzna³a MLE-
KOVITÊ za firmê dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê i odnosz¹c¹ znacz¹ce sukcesy
w biznesie, przyznaj¹c jej tytu³ Gepard Biznesu 2012.
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Najwiêksz¹ niespodziankê publicznoœci zrobi³a grupa
Majestic Gravity która oko³o godz. 20 da³a niesamowity popis
umiejêtnoœci akrobatycznych po³¹czony z Fire Show- mo¿na
œmia³o powiedzieæ ¿e byli wspania³¹ gwiazd¹ wieczoru.

Na dobry koniec œwiêta naszego miasteczka mo¿na by³o
potañczyæ na zabawie z Gwiazd¹ Polo TV- zespo³em- MA-
KAR DANCE.

Wyniki Konkursu Na Najpiêkniejsz¹ Posesjê w gminie
Kleszczele

I miejsce: Katarzyna Janowska- Sidun
II miejsce: Luba Roszczenko
III miejsce: Cecylia Jeleñ
Wyró¿nienie: Miros³awa i Micha³ Ziniewicz oraz Aleksy

Pierminow
http://www.kleszczele.e-kultura.pl

... XVII DNI KLESZCZEL
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Z³ote Gody ma³¿eñstw z gminy i miasta Kleszczele
Niesamowitym wydarzeniem

tegorocznych obchodów 20-lecia uzy-
skania praw miejskich przez Kleszcze-
le by³y Dni tego Miasta zainauguro-
wane przez seniorów, którzy obcho-
dzili uroczyœcie 26 lipca br. swój  jubi-
leusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego.

Tego dnia Z³ote Gody œwiêto-
wa³o czternaœcie par ma³¿eñskich z
gminy i Miasta Kleszczele.

Prezydenckie medale za d³ugie
po¿ycie ma³¿eñskie, okolicznoœciowe
statuetki Urzêdu Miasta i Gminy
Kleszczele, listy gratulacyjne i kwiaty
od pani burmistrz Ireny Nigierewicz,

a tak¿e bukiety i upominki od dzieci,
wnuków, prawnuków sprawi³y, ¿e w
oczach uczestników spotkania pojawi³y
siê ³zy radoœci i wzruszenia.

Uroczystoœæ uœwietnili swymi
wystêpami: solistka Marta Pietrzak,
Zespó³ Ludowy z pobliskiej  Dobro-
wody oraz zespo³y dzieciêce „Finezja”
i  „Mikstury” dzia³aj¹ce przy MDK w
Kleszczelach pod kierownictwem
Darii Chrzanowskiej . Nietypowe gra-
tulacje jubilatom z³o¿y³ 70-letni, Ana-
tol Nikonorof, który stoj¹c na rêkach
zaklaska³ stopami.

Jedn¹ z jubileuszowych par byli
Pañstwo Nina i Miko³aj Jawdosiuk z
Dobrowody, których zapyta³em o spo-
sób na tak d³ugie bycie ze sob¹.

- Po prostu w rodzinie musi pa-
nowaæ mi³oœæ. Resztê dopracowuje siê
przez lata, jak to by³o u nas. Ma¿ pra-
wie przez 38 lat pracowa³ na kolei, ja
22 - w zlewni mleka, równoczeœnie
prowadziliœmy kilkunastohektarowe
gospodarstwo rolne. Ja do tego jesz-

cze przez 40 lat œpiewa³am, i œpiewam
nadal, w miejscowym zespole ludo-
wym.

Ró¿nie w tym czasie bywa³o,
zdarza³y siê drobne niesnaski, niedo-
mówienia, ale nigdy nie by³o awantur.
Dowodem tego jest nasza szczêœliwa
rodzina: trójka dzieci (2 córki i syn) oraz
dwie wnuczki i wnuk. Kiedyœ my ich
wspieraliœmy, dziœ oni sercem i pomoc¹

wspomagaj¹ nas. Naprawdê jesteœmy
szczêœliwi, gdyby tylko nie te ma³e k³o-
poty zdrowotne, jakie w naszym wie-
ku dosiêgaj¹ ludzi.

W imieniu czytelników „Wieœci
Podlaskich” ¿yczymy Pañstwu, a za
Waszym poœrednictwem wszystkim
Jubilatom, d³ugich lat ¿ycia w szczê-
œciu i zdrowiu.

 (ars)

Tegoroczne Basowiszcza,ofi-
cjalnie nazywane Festiwalem Muzyki
M³odej Bia³orusi odby³y siê ju¿ po raz
24.Czyli zaraz bêdzie æwieræ wie-

ku.Uczestnicy pierwszych festiwali
posiwieli,przesiedli siê z rowerów do
mercedesów.Byæ mo¿e,gdzieœ za re-
ga³em trzymaj¹ gitarê,a trzeba wie-
rzyæ,¿e wspominaj¹ z sentymentem

Gra³y Basowiszcza - po raz 24
rockow¹ m³odoœæ.

Bia³oruskie Stowarzyszenie Stu-
dentów "odst¹pi³o" organizacjê Baso-
wiszcz Fundacji Villa Sokrates.Prezes
Fundacji opuœci³ w tym roku ziemiê ro-
dzinn¹,ale to zapewne jego artystycz-
ny duch wp³yn¹³ na wzbogacony
kszta³t programowy tegorocznego
muzykowania.

Nie tylko bowiem grano.Nie-
dawna rocznica (130-ta)Powstania
Styczniowego sk³oni³a organizatorów
do odwiedzenia Mostowlan,rodzinnej
siedziby Konstantego Kalinowskie-
go.Zaprezentowano (z k³opotami;awa-
ria pr¹du)tam film z 1927 roku,w re-
¿yserii U³adzimira Hardzina - "Kastuœ
Kalinouski". Ilustracjê muzyczn¹
(awangardow¹) do tego niemego ob-
razu skomponowa³ Siarhiej Pukst.

No, a w pi¹tek podgrzewaæ at-
mosferê zaczêli Bia³orusini z "Iliili"
³agodnym, melodyjnym rockiem,po-
zwalaj¹c na oficjalne otwarcie festi-

walu przez Aleksandra Pomidoroffa.I
potoczy³o siê:Hope On,Ilo&Friends,Ki-

nior&Zabielov,Kim Novak (czyli bra-
cia Waglewscy !),Relikt i Masala So-
und System ze swoimi hinduskimi
brzmieniami.Noc nale¿a³a do klimatów
elektronicznych czyli Kreep&No-
bel,Nnji czy DTEEK&ADZ.

Sobota to granie Dzieciu-
ków,Clover Clubu,Vinsenta,Indios Bra-
vos,The Toobes, Ed Cox Lives,FED
(czy¿by duch Feliksa Eduardowi-
cza?),Orkiestry Klezmerskiej z
Sejn,Auricom.

Artystyczn¹ rangê Festiwalu
podnios³y imprezy off festival.To po-
kazy filmów "Bulba Movie","¯ywie
Bie³aruœ" i "Demokracja" Artura ̄ mi-
jewskiego.A jeszcze "Partyzancki
Kongres Rysowników"pod kierunkiem
s³ynnego i kontrowersyjnego Paw³a
Althamera.I Studio Fotograficzne m³o-
dych Bia³orusinów,Adama Puñczuka
i Aleksandra Tszekanowicza.Dzia³o
siê !

Za rok æwieræwiecze Basów.
Byæ mo¿e bêd¹ kiedyœ wspominane
jako Ÿród³o muzyczne na uroczysku
ko³o Gródka. Mo¿e trafi¹ do przy-
sz³ych muzycznych encyklopedii?  Daj
Boh!

tekst i fot.Micha³ Iwaniuk
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Najbardziej otwarty festiwal teatralny
W niedzielê w nocy w Hajnów-

ce zakoñczy³ siê pi¹ty Miêdzynarodo-
wy Festiwal Teatralny WERTEP. W
ci¹gu siedmiu dni (dwóch weekendów)
trwania festiwalu artystów podziwia-

³o w sumie nawet kilka tysiêcy wi-
dzów.

Ten festiwal jak ¿aden inny
³¹czy bardzo ró¿n¹ publicznoœæ: od
mieszkañców ma³ych wsi i miasteczek
na Podlasiu po turystów z wielkich
miast, którzy rejony Puszczy Bia³owie-
skiej wybrali na cel swoich letnich
woja¿y. I w tym chyba nale¿y upatry-
waæ si³y tego festiwalu – prezentowane
tu spektakle, koncerty trafiaj¹ do
wszystkich: ma³ych i starych, publicz-
noœci nawyk³ej do kontaktu ze sztuk¹
jak i tych, którzy spektakle mog¹ ogl¹-
daæ tylko przy okazji wizyty wêdrow-
nego festiwalu. Jest to jeden z nielicz-
nych festiwali, gdzie tak du¿a czêœæ
przedstawieñ skierowana jest do naj-
m³odszych. Zreszt¹ dzieci prawie ni-
gdy nie ogranicza³y siê tylko do nich, a
razem z doros³ymi zostawa³y do póŸ-

nych godzin nocnych, kiedy koñczy³y
siê ostatnie spektakle.

Bo i podzia³ na spektakle dla
dzieci i doros³ych zaciera³ siê tu co
chwila. Niezwykle zabawny jednooso-

bowy Teatr Delikates
z równ¹ ³atwoœci¹
potrafi³ zaanga¿owaæ
w swój spektakl za-
równo dzieci jak i do-
ros³ych. Ba! Nawet
w Areszcie Œledczym
w Hajnówce, gdzie 2
sierpnia da³ specjalne
przedstawienie (na
mocy porozumienia
Wertepu z dyrekto-

rem AŒ w Hajnówce) – publika przy-
jê³a go równie entuzjastycznie. Podob-
nie by³o i w przypadku innych: Teatru
Feta, który w swoim przedstawieniu

„Garkot³uki – Odyseja gastryczna”
wielu rozbawi³ do ³ez, choæ i przy oka-
zji spor¹ czêœæ zmusi³ te¿ do refleksji
na temat absurdalnoœci wszelkich kon-
fliktów. Temat konfliktów, zniewolenia,
czy wojny przewija³ siê zreszt¹ w cza-

sie tegorocznego WERTEPU czêsto
tak¿e w „Kucharzach na ostro” Te-
atru Formy czy duñskiego teatru Ar-
riergarden. By³a te¿ niezwyk³a histo-
ria mi³osna w³oskiego Circo Pitanga,
gdzie dwójka artystów niemal ca³¹ opo-
wieœæ przedstawi³a wykonuj¹c skom-
plikowane akrobacje na linie.

Mo¿na ju¿ te¿ œmia³o powie-
dzieæ, ¿e odwie-
dziny WERTEPU
sta³y siê swoistym
œwiêtem Policz-
nej, ma³ej wsi w
Puszczy Bia³o-
wieskiej, gdzie na
co dzieñ miesz-
kaj¹ organizatorzy
WERTEPU: Aga-
ta Rychcik-Ski-
biñska i Dariusz
Skibiñski. Na to
œwiêto mieszkañ-
cy szykuj¹ siê na wiele dni wczeœniej:
miejscowe gospodynie przygotowa³y
wspania³e dania kuchni regionalnej (ale
i wegetariañskie i wegañskie), specjal-
nie na ten dzieñ do Policznej œci¹gnê³y
rodziny mieszkañców nawet z najdal-
szych zak¹tków Polski. Przyjecha³o
te¿ tu mnóstwo mieszkañców pobli-
skich Kleszczel, gdzie w tym roku
WERTEPU zabrak³o.

Zreszt¹ coraz wiêcej miejsco-
woœci i to z ca³ego regionu bardzo
chcia³oby przyj¹æ i WERTEPO-
WYCH artystów u siebie.

- Atmosfera Podlasia, jego

mieszkañcy sprawiaj¹, ¿e tu odczuwa
siê wszystko jakby inaczej, g³êbiej –
przyznaje Dariusz Skibiñski, dyrektor
artystyczny WERTEPU. – I zauwa-
¿aj¹ to inni. Zw³aszcza w tym roku
zg³osi³o siê ju¿ do nas kilka miejsco-
woœci bardzo zainteresowanych tym,
¿eby WERTEP zawita³ w przysz³ym
roku i do nich.

Tegoroczny program by³ wyj¹t-
kowo udany – starannie wyselekcjo-
nowany przez ma³¿eñstwo Skibiñskich
w czasie ich woja¿y po festiwalach w
Polsce i Europie (na co dzieñ wystê-
puj¹ oni w „a3teatr”). Swoje umiejêt-
noœci zaprezentowa³o 20 grup teatral-
nych (86 artystów).

Ju¿ dzisiaj mo¿emy te¿ zapro-
siæ na szóst¹ edycjê WERTEPU, któ-
ra odbêdzie siê w ostatni weekend lip-
ca i pierwszy weekend sierpnia 201
roku. Zapraszamy!

fot: M. Klemens

Galeria Leœna WYGON

29 lipca br. w szpitalu SPZOZ
w Bielsku Podlaskim,z udzia³em Wi-
cemarsza³ka Województwa Podlaskie-
go,Walentego Koryckiego,dokonano
uroczystego otwarcia zmodernizowa-
nej Pracowni Diagnostyki Obrazowej.

Nowy sprzêt pozwoli na doko-
nywanie badañ profilaktycznych
mieszkañców Bielska Podlaskiego i
okolic.W partnerstwie ze szpitalem
rejonowym w Lubomlu na Ukrainie,
realizowany jest projekt w ramach
Programu Wspó³pracy Transgranicz-
nej Polska -Bia³oruœ - Ukraina o na-

SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Zmodernizowano Pracowniê
Diagnostyki Obrazowej Jesli chcesz otrzymaæ zwrot czêœci pieniêdzy wydanych na olej na-

pêdowy u¿ywany do produkcji rolnej - do 31 sierpnia br.musisz z³o¿yæ wnio-
sek do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w zale¿noœci od miejsca po³o-
¿enia twojedo gruntu rolnego.

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ faktury VAT (lub ich kopie),które s¹
dowodem zakupu oleju napêdowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31
lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku na 2013 r.

Limit wynosi 81,70 z³ x iloœæ ha u¿ytków rolnych.
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie

oleju napêdowego, mozna uzyskaæ na stronach internetowych urzêdów gmin,
oœrodków doradztwa rolniczego, oraz jest udostêpniany w urzêdach gmin
do kopiowania.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w terminie 30 dni od dnia z³o¿e-
nia wniosku, wyda decyzjê ustalaj¹c¹ wysokoœæ zwrotu podatku akcyzo-
wego. Wyp³ata producentom rolnym nast¹pi w terminie od 1 do 31 paŸ-
dziernika 2013 roku gotówk¹ w kasie urzêdu gminy lub miasta, albo przele-
wem na konto podane we wniosku.                                                    (piw)

Zwrot podatku akcyzowego

Paliwo rolnicze

W ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego,1 sierpnia pod-
pisana zosta³a umowa na realizacjê
budowy instalacji solarnych na budyn-
kach mieszkalnych i u¿ytecznoœci pu-
blicznej w gminie Zab³udów.

Kolektory,które ogrzej¹ wo-
dê,pojawi¹ siê na dachach 74 domów
w miejscowosciach: Kuriany,Skrybi-
cze,Protasy,Zajezierce,£ubniki,Zagru-
szany,P³oskie,Rybo³y,Sieœki, Dobrzy-
niówka,Kamionka,Folwarki Ma³e,Ko-
lonia Zab³udów,Pasynki,Bia³osto-
czek,Kowalowce,Nowosady,Zwier-

Kolektory s³oneczne w gminie Zab³udów
ki,Halickie,¯uki,Kucharówka oraz Za-
b³udów.Z energii s³onecznejkorzystaæ
te¿ bêdzie gimazjum i urz¹d miejski w
Zab³udowie.

Instalacja kolektorów pozwoli
na zmniejszenie wydatków zwi¹za-
nych z tradycyjnym ogrzewaniem wo-
dy,ale równie¿ na ograniczenie emisji
zanieczyszczeñ do atmosfery.Zakoñ-
czenie inwestycji zaplanowano na po-
³owê przysz³ego roku.Jej ³¹czny koszt
to 1,3 mln z³otych,a dofinansowanie
wynosi ponad 870 tys.z³otych.

(Wrota Podlasia)

zwie "Rozwój wspó³pracy transgra-
nicznej w celu poprawy warunków
zdrowotnych spo³eczeñstwa z powia-
tu bielskiego i rejonu lubomelskiego
poprzez programy promocji zdrowia i
profilaktyki z zakresu chrób onkolo-
gicznych i gruŸliczych".Wartoœæ pro-
jektu wynosi 2,4 mln euro !

Przeprowadzone zostan¹ bada-
nia przesiewowe wsród 14 tysiêcy
osób (grupy po 7 tysiêcy ka¿dego z
partnerów)pod k¹tem wczesnego wy-
krycia chorób nowotworowych i gruŸ-
licy p³uc.                                                 (piw)

8% (N)
25% (P)
24% (K)
9% (S)
17% (MgO)
10% (CaO)  + MIKRO
Cena: 1770 z³/tona

Zamówienia: telefon 502-281-204

Wielosk³adnik POLI-K 8%
POLECAMY SPRAWDZONE POLSKIE NAWOZY

6% (N)
17% (P)
21%(K)
10% (MgO)
4% (CaO)
9% (S) + MIKRO
Cena 1660 z³/tona

Wielosk³adnik POLI-Z 6%

NPK - 12%  - 1840 z³/tona
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Nowe  poczekalnie

9  sierpnia  br.  dwa  nowe  daszki  oddane  zosta³y  do  u¿ytku  na
przystanku  autobusowym  PKS  w  Narewce  (powiat  hajnowski).   Obecnie
nowe  poczekalnie  s¹  w  jedenastu  miejscowoœciach  na  terenie  gminy
Narewka.  Przydadz¹  siê   one  pasa¿erom  szczególnie  w  okresie  jesienno-
zimowym.                                                                  fot.  Jan  Cie³uszecki

EMERYCKI PIKNIK
Po  po³udniu  10  sierpnia  br.  zarz¹d  organizacji  emeryckiej  w  gminie

Narewka  (powiat  hajnowski)   urz¹dzi³   piknik  w  uroczym  i  zacisznym
ogródku  obok  pla¿y  nad  rzek¹  Narewk¹.

Wójt  da³  autobus,  to  by³o  czym  przyjechaæ  ludziom starszym  nawet
z  odleg³ych  zak¹tków  gminy. Panowa³a  mi³a  i  serdeczna  atmosfera.  Orga-
nizatorzy  przygotowali  bigos,  kie³baski,  pieczywo,  litewski  kwas  chlebowy,
kawê  i  herbatê.  Rozpalono  ognisko  i  pieczono  kie³baski.  Do  tañca
przygrywa³a  orkiestra.  Gra³a  ona  ulubione  przez  emerytów  melodie. Wszy-
scy  dobrze  siê  bawili.  Apetyty  i  humor  dopisywa³y.

Przewodnicz¹ca  narewkowskiego  Zarz¹du  Rejonowego  Polskiego
Zwi¹zku  Emerytów i  Rencistów  Jadwiga  Karpiuk  w  przerwie  miêdzy
tañcami  przeprowadzi³a  kilka  konkursów  m.  in.  wêdkarski,  rzut  jab³kiem
na  odleg³oœæ  (kobiety  i  mê¿czyŸni) i  piosenkarski  „Mikrofon  dla  wszyst-
kich”.  Ka¿dy  z  nich  cieszy³  siê  du¿ym  zainteresowaniem  uczestników
pikniku.  Zwyciêzcy -  rekordziœci  i  najlepsi wykonawcy  piosenki -  otrzymali
nagrody  rzeczowe.

Warto  dodaæ,  ¿e  jeszcze  w  sierpniu  cz³onkowie  gminnego  zwi¹zku
emerytów  bêd¹  siê  bawili  nad  Zalewem  Siemianówka.  Przewidziana  jest
tak¿e  przeja¿d¿ka  stateczkiem  po  jeziorze.  tekst  i  fot.  Jan  Cie³uszecki

Spotkanie  autorskie
1 wrzeœnia  br.  w  Gminnym  Oœrodku  Kultury  w  Narewce      (powiat

hajnowski)  odbêdzie  siê  spotkanie  z  Danut¹  Kuczyñsk¹,  autork¹  ksi¹¿ki
pt.  „£uka  nad  Narwi¹.  Pamiêæ jest  rzecz¹  bezcenn¹”.  Do  publikacji
do³¹czona  zosta³a  p³ytka  z  pieœniami  „£uka.  Pieœni  z  h³ybini”  w  wykonaniu
zespo³u  „Kumy  i  swañki”  z  Bia³egostoku.

Pocz¹tek  spotkania  o  godzinie  17.  Zapraszamy.                          (JC)

PLA¯A W NAREWCE

FOT.   JAN  CIE£USZECKI
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 W dniach 13 – 15 wrzeœnia na stadionie I-ligowej Arki Gdynia rozegra-
ny zostanie fina³ rozgrywkach o tytu³ Mistrza Polski w kategorii U-10. W  roz-
grywkach wezm¹ udzia³ po dwie dru¿yny (dziewcz¹t i ch³opców) z ka¿dego
województwa.  Nasze województwo reprezentowaæ bêdzie dru¿yna ch³opców
UKS AP Talent Bia³ystok i dru¿yna dziewcz¹t ze Szko³y Podstawowej w Brañ-
sku.

Zwyciêzcy fina³u ogólnopolskiego otrzymaj¹ nie tylko Tytu³ Mistrza Pol-
ski U-10 i puchar Tymbarku ale wyjad¹ równie¿ do Londynu  aby kibicowaæ
reprezentacji Polski w meczu z Angli¹.                                                   (ws)

Z podwórka na stadion

Debiutanci maj¹ jeden punkt.
11 sierpnia br.pi³karze LZS Narewka zadebiutowali w trzeciej lidze.I by³

to debiut udany.Przed swoj¹ publicznoœci¹ zremisowali z Huraganem Mor¹g 2
: 2. Gospodarze mogli pokusiæ siê nawet o zwyciêstwo,ale ujawni³y siê braki
debiutanta - zabrak³o im skutecznoœci,ujawni³y siê niedostatki kondycyjne.

Niew¹tpliwie trener,Robert K¹dzior ma za ma³o zawodników,aby sku-
tecznie wprowadzaæ do gry wypoczête rezerwy.Przed klubem pojawia siê pil-
ny problem pozyskania kilku (co najmniej 2) zawodników.Nie mo¿na bowiem
stwarzaæ sytuacji,gdy w koñcówce meczu oddaje siê przeciwnikowi ciê¿ko wy-
walczon¹ przewagê lub zwyciêstwo.

Tylko czy Narewkê na transfery bêdzie staæ? Okno transferowe jest
otwarte do koñca miesi¹ca.Zobaczymy.Tymczasem gratulujemy LZS Narew-
ka debiutu,postawy i tego cennego pierwszego punktu!

(piw)

24 sierpnia,godz.17 Znicz Bia³a Piska - LZS Narewka
28 sierpnia,godz.17 LZS Narewka - Barkas Tolkmicko
31 sierpnia,godz.16 Promieñ Moñki - LZS Narewka
8 wrzeœnia,godz.15 LZS Narewka - Wissa Szczuczyn
14 wrzesnia,godz.15 LZS Narewka - Start Dzia³dowo
21 wrzeœnia,godz.18 Sokó³ Ostróda - LZS Narewka
29 wrzeœnia,godz.16 LZS Narewka - Warmia Grajewo
6 paŸdziernika,godz.15 Granica Kêtrzyn - LZS Narewka
13 paŸdziernika,godz.14 LZS Narewka - Mr¹gowia Mr¹gowo
19 paŸdziernika,godz.14 Motor Lubawa - LZS Narewka
27 paŸdziernika,godz.13 LZS Narewka - £KS £om¿a
3 listopada,godz.13 Tur Bielsk Podlaski - LZS Narewka
10 listopada,godz.13 LZS Narewka - MKS Korsze
16 listopada,godz.13 Jagiellonia II Bia³ystok - LZS Narewka ( w Supraœlu)

LZS Narewka

Oni walcz¹ o dobr¹ pozycjê w III lidze
Zawodnicy LZS Narewka
BRAMKARZE :
Maciej Bartoszuk (1990)-z W³ókniarza Bia³ystok,Daniel Chilimoniuk (1990),
Adam Ciulkin (1988)
OBROÑCY :
Piotr Drozd (1992),Jaros³aw Krasnopolski (1978) - z Iskry Narew,Miros³aw
Krasnopolski (1975), Dariusz Kuprianowicz (1992),Micha³ Lul (1992),Jakub
Ma³yszko (1995),Kamil Stankiewicz (1998) -z Kotwicy Ko³obrzeg
POMOCNICY :
Marcin Arciuch (1998),Tomasz Dojlida (1998), Artur Gryko (1990) - z W³ók-
niarza Bia³ystok,Dariusz Ka³naus (1975),Mariusz £apiñski (1987) - z Dêbu
D¹browa Bia³ostocka,Grzegorz Makal (1993),Piotr Skiepko (1995),Norbert
Stulgis 1991)
NAPASTNICY :
Mariusz Lasota (1989),Bartosz Stachelski (1990) - z £KS-u £om¿a,£ukasz
Œliwa (1989), Damian Zubowski (1988)
PREZES: Mieczys³aw Gryc
TRENER: Robert K¹dzior

Terminarz rozgrywek LZS Narewka
w III lidze - jesieñ 2013

Wytnij - Zachowaj

Zakoñczy³y siê rozgrywki w pi³-
kê no¿n¹ o puchar Wójta gminy Gro-
dzisk. Rywalizacja toczy³a siê w lipcu
i sierpniu w dwóch grupach : senio-
rów i juniorów. W grupie seniorów
rywalizowa³o szeœæ dru¿yn. Zwyciê-
¿y³a reprezentacja  Aleksandrowa
zdobywaj¹c 12 punktów przed dru¿yn¹
z Korycin i ̄ er. Najllepszym strzelcem
w tej kategorii wiekowej zosta³ Rado-
s³aw Kalicki z Aleksandrowa strzela-
j¹c 3 bramki,  miano najlepszego za-
wodnika przypad³o Danielowi Jurczuk
z Kamianki, a najlepszym bramkarzem

Puchar Wójta dla Aleksandrowa
okaza³ siê £ukasz Woroszy³ z Kory-
cin.

W grupie juniorów walczy³y
cztery dru¿yny. Puchar Wójta zdoby-
³a reprezentacja wsi Czaje, kolejne
miejsca zajê³y zespo³y z Kamianki,
Makarek i Korycin. Najwiêcej bramek
strzeli³ Patryk  Ryba³towski z Kamianki
zdobywaj¹c tytu³ króla strzelców.
Tytu³ najlepszego strzelca przypad³ w
udziale Damianowi Sarnackiemu z
Makarek a najlepszym bramkarzem
zosta³ Przemys³aw Zalewski tak¿e z
Makarek.                                     (wss)

Grodzisk

Podlaski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Se-
kretariatem Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Bia³ymstoku
organizuj¹ konkurs fotograficzny pt."Krajobraz kulturowy wsi województwa
podlaskiego".Na zwyciêzców czekaj¹ nagrody.

Zg³oszone zdjêcia powinny prezentowaæ krajobraz kulturowy wsi woje-
wództwa podlaskiego,powinny mieæ zwi¹zek z rolnictwem;przedstawiaæ krajo-
brazy,pomniki przyrody,obiekty zlokalizowane na terenie województwa podla-
skiego oraz ¿ycie codzienne i pracê mieszkañców obszarów wiejskich.

Konkurs ma charakter otwarty.Jest adresowany do wszystkich chêt-
nych,w ka¿dym wieku, z ca³ej Polski i naszego województwa.Udzia³ w konkur-
sie jest dobrowolny i bezp³atny.

Zdjêcia nale¿y nadsy³aæ w wersji elektronicznej wraz z wype³nion¹ kart¹
zg³oszeniow¹,w jednym ze sposobów:

1. za poœrednictwem poczty na adres:PODR 18-210 Szepietowo (nagra-
ne na p³ycie CD-DVD)

2. na adres email: mzaremba@odr-szepietowo.pl lub wpodr@zeto-
bi.com.pl z dopiskiem konkurs fotograficzny

Najlepiej aby zdjecia by³y zapisane w postaci JPG lub TIF
Nagrody:I miejsce 700 z³,II miejsce 500 z³,III miejsce 300 z³ oraz trzy

wyró¿nienia po 200 z³ ka¿de.
Informacje szczegó³owe : tel.86 275 89 02
Regulamin i formularz do pobrania na stronie www.odr.pl
TERMIN SK£ADANIA PRAC: do 30 wrzeœnia 2013 roku. (piw)

Konkurs fotograficzny

"We wczesnej m³odoœci wychowa³am siê w pobli¿u Klubu Miêdzynaro-
dowej Prasy i Ksi¹¿ki na warszawskim placu Wilsona.Przy kawie i ciastku
mo¿na tam by³o zapoznaæ siê z wyborem kolorowych pism z Zachodu i kupiæ
na przyk³ad opowiadania Steinbecka w oryginale.Innym œwietnym pomys³em
tamtych czasów by³a sieæ wiejskich klubokawiarni "Ruch".Nie zapomnê sce-
ny,gdy podczas sp³ywu kajakowego Wd¹ wybra³am siê pod wieczór do wsi w
Bydgoskiem,licz¹c na zdobycie chleba. By³ w³aœnie czas ¿niw,¿niwiarki praco-
wa³y pe³n¹ par¹ przy œwietle elektrycznym, a miejscowi renciœci i emeryci ze-
brali siê przed telewizorem w klubokawiarni.Racz¹c siê kaw¹ "po turecku",mieli
oczy wlepione w telewizor,gdzie szed³..."Tron we krwi" Kurosawy.Na coœ ta-
kiego ju¿ siê chyba nie natknê.Klubokawiarnie zlikwidowano, a przejête przez
prywatn¹ spó³kê empiki nie maj¹ nic ze swojej dawnej atmosfery."

W biednym i przaœnym PRL-u funkcjonowa³o 90 Klubów Miêdzyna-

rodowej Prasy i Ksi¹¿ki z eleganckimi kawiarniami,w których mo¿na by³o

poczytaæ kilkaset tytu³ów prasy miêdzynarodowej (rozrywkowej, politycz-

nej i fachowej).Mo¿na by³o tê prasê i ksi¹¿ki w obcych jêzykach kupiæ.Na-

tomiast na wsiach funkcjonowa³o kilka tysiêcy tzw.klubokawiarni. W ka¿-

dej by³ telewizor pocz¹tkowo czarno-bia³y, póŸniej kolorowy,radio,ma-

gnetofon, 22 tytu³y bezp³atnej prasy do czytelni, kilkadziesi¹t tytu³ów prasy

do kupienia,ksi¹¿ki,kosmetyki,leki bez recepty,zeszyty,papeterie i pocz-

tówki, p³yty i taœmy z nagraniami piosenek,nasiona kwiatów i warzyw.

Mo¿na by³o kupiæ s³odycze, napoje bezalkoholowe, kawê i herbatê - te

równie¿ wypiæ na miejscu. W wiejskich klubach odbywa³y siê spotkania z

literatami, ludŸmi sztuki i kultury, dziennikarzami - tworzono zespo³y arty-

styczne i teatrzyki dzieciêce, kursy dla m³odych traktorzystów,gastronomii

domowej, tworzenia ogródków i warzywników przydomowych. Do dziœ

pozosta³o po tych placówkach wiele wspomnieñ. Ale to Atlantyda.          (wip)

Przeczytane

Renata Gorczyñska w: Zeszyty
Literackie,Nr 122 - nr 2/2013

"Najpiêkniejsze ksiêgarnie œwiata"
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