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Rozgrzebana stolica województwa podlaskiego
powoli wchodzi w okres jesienny. Rozgrzebana, bo na
wszystkich g³ównych i przelotowych ulicach trwaj¹ robo-
ty budowlano-komunikacyjne.

Poszerzenia, obwodnice,nowe nawierzchnie,tune-
le, wiadukty i mosty, nawet rondo podziemne na skrzy¿o-
waniu Al.Pi³sudskiego z ul.Sienkiewicza. Ulica Sienkie-
wicza a¿ do Warszawskiej te¿ nie jest przejezdna.

Mieszkañcy, a w szczególnoœci kierowcy cierpli-
wie nie narzekaj¹ – jeszcze trochê, a bêdzie siê jeŸdzi³o
jak w Nowym Jorku czy Moskwie.

A samochodów w Bia³ymstoku przybywa i jeœli sa-
mochody mog¹ byæ wyznacznikiem rosn¹cego dobroby-
tu, to Bia³ystok wygl¹da na miasto bogate. Powstaje py-
tanie, sk¹d bia³ostoczanie maj¹ na to œrodki ? Ca³y nie
ma³y przemys³ bia³ostocki przesta³ istnieæ. Sektor w³ókien-
niczy – Fasty, Sier¿an, Emilia Plater,Biruna,Pasmanta –
nie istnieje. Sektor metalowy – Ponar Bial, Zak³ady w
Starosielcach, w Czarnej Bia³ostockiej, liczne zak³ady me-
talowe – nie istniej¹. Upad³y olbrzymie Zak³ady Miêsne,
Ch³odnia, Zak³ady Drobiarskie i bardzo wiele innych, zna-
cz¹cych firm.

Ale mamy kilka olbrzymich supermarketów (i s¹
one pe³ne klientów).I miasto wypiêknia³o. Jest odnowio-
ne i stale odmalowywane, pe³ne m³odoœci – jest tu kilka-
naœcie wy¿szych uczelni (chocia¿ niektóre zaczê³y odczu-
waæ skutki ni¿u demograficznego) i blisko 50 tysiêcy stu-
dentów. Sk¹d jest wiêc ta forsa?

Oszczêdnoœci? Tak, i w pierwszej kolejnoœci od-
czu³o to szkolnictwo. Zwolniono kilkuset nauczycieli. Klasy,
z nowymi szeœciolatkami mia³y byæ luŸniejsze. Tymcza-
sem dopchano je do 30 i wiêcej uczniów. Mo¿e to nowy
model edukacji?

Problemy te i wiele innych zjawisk codziennoœci
(blisko 70 tysiêcy bezrobotnych w województwie, z tego
blisko 30% w samym Bia³ymstoku) z pewnoœci¹ s¹ te-
matem rozmów. Na os³odê oddano na S³onecznej trybunê
stadionu pi³karskiego, budowanego od kilku lat. Po¿egna-
liœmy na nim Tomasza Frankowskiego, koñcz¹cego ka-
rierê, wychowanka Jagiellonii, pi³karskiego mistrza.

I na os³odê, pod ratuszem na Rynku Koœciuszki za-
instalowano plenerow¹ wystawê z okazji...

40-lecia Centralnych Do¿ynek w Bia³ymstoku
(wrzesieñ 1973).Có¿ to by³ za rok i miesi¹c. Nowy, I se-
kretarz KW PZPR, Zdzis³aw Kurowski „œci¹gn¹³” na
Ziemiê Bia³ostock¹ kilkanaœcie wielkich zak³adów prze-
mys³owych,wybudowano nowy stadion, kilkadziesi¹t re-
stauracji, hoteli,miasto piêknie odnowiono, a do¿ynkowy
bochen wrêczono Edwardowi Gierkowi. To se ne wrati,
jak mówi¹ po³udniowi s¹siedzi. Nie ta Polska, nie te do-
¿ynki.                                                     (red. naczelny)

W Bia³ymstoku

25 sierpnia. S³oneczna
niedziela. Po mszy w brañskim
koœciele, udajemy siê t³umnie
do Gminnego Oœrodka Upo-
wszechniania Kultury w Kal-
nicy. Na zielonej polanie, miê-
dzy Orlikiem a stawem, stoi
scena gotowa do prezentacji i
wystêpów. Obok jest mia-
steczko rozrywkowe dla dzie-
ci,a za stawami na grillach
sma¿¹ siê kie³baski. Zape³niaj¹
siê ³awki przed scen¹. Impre-
zê czas zacz¹æ.

Wójt gminy Brañsk, od
kilku lat lansuje nieco inny
model do¿ynkowego œwiêta.

„Od ziarenka do bochenka”

Brañski festyn rolnika i przedsiêbiorcy
– do¿ynki gminne 2013

Zaprasza bowiem na nie, nie
tylko rolników, ale i gminnych
przedsiêbiorców. Nale¿y
wspomnieæ, ¿e chocia¿ firmy
maj¹ tu siedziby, to zasiêg ich
dzia³alnoœci ma skalê ogólno-
polsk¹, a nawet europejsk¹. A
ponadto istnieje zauwa¿alny
zwi¹zek miêdzy œrodowiskiem
producentów rolnych, a œrodo-
wiskiem lokalnych przedsiê-
biorców. Jest to symbioza
skutkuj¹ca (jak dot¹d) sta³ym
rozwojem gminy.

S¹ wiêc rolnicy,najlep-
si i najwiêksi producenci mle-
ka w Polsce (mistrzowie

Agroligi 2013), s¹  znakomici
hodowcy owiec i byd³a,a po
drugiej stronie zak³ady skupu
i przerobu miêsa, piekarnie, re-
stauracje, tartaki,hurtownie i
firmy budowlane, transporto-
we i wiele innych. No i jesz-
cze jeden z najlepszych Ban-
ków Spó³dzielczych w Polsce.
To nie³atwe zadanie dla wój-
ta,sta³ego dbania o taki poten-
cja³ i jego rozwój. Ale jak po-
wiadaj¹ miejscowi - „w Brañ-
sku ¿yje siê po pañsku”. Wiêc
wójt, Krzysztof Jaworowski
sprzyja dzia³aniom proekono-
micznym, ale i duchowym –
bo religia i oœwiata w ¿yciu
mieszkañców gminy równie¿
odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê. Biznes
i duchowoœc s¹ klimatem tra-
dycji i kultury. Jest wiêc zna-
ny w Polsce i poza granicami
Zespó³ Pieœni i Tañca „Skow-
ronki” z Zespo³u Szkó³ w
Brañsku i np. Zespó³ „Pato-
czanka”, który wzbogaci³
swym wystêpem te gminne
œwiêto. No i przepiêkne wieñ-
ce do¿ynkowe. Tu wygra³y

Cd. str. 3



2                                                                                                                                                                                                           Wieœci Podlaskie

Stowarzyszenie "Stokrotka" z
Kuraszewa realizuje projekt pt. "Dwie
gminy jeden cel", który sfinansowany
jest ze œrodków PO FIO w kompo-
nencie regionalnym "Dzia³ajmy lokal-

Dwie gminy jeden cel
Dubicze Cerkiewne - Kleszczele

nie - efektywne organizacje w woje-
wództwie podlaskim"

W ramach projektu 11.08.2013r.
organizowana by³a przeja¿d¿ka fur-
mankami, w której udzia³ brali miesz-

kañcy Gminy Kleszczele i Dubicze
Cerkiewne. Furmanki wyjecha³y ze
wsi Policzna i uda³y siê do Jelonki gdzie
odby³a siê wspólna biesiada przy ogni-
sku. Pogoda tego dnia dopis³a, wiêc i

humoru uczêstnikom nie zabrak³o. D³u-
go biesiadowali, piek¹c kie³baski. Œpie-
wy rozchodzi³y siê po okolicy.

 Alina Zazuliñska

W malowniczym Drohiczynie
odby³a siê uroczysta sesja sejmiku
województwa podlaskiego poœwiêco-
na obchodom 500-lecia istnienia wo-
jewództwa podlaskiego. Licznie zgro-
madzeni goœcie oraz radni wys³uchali
historii podlaskiego samorz¹du.

29 sierpieñ 1513 roku to data
powstania województwa podlaskiego.
Pierwszym wojewod¹ by³ Iwan Sapie-
ha, który zosta³ powo³any dekretem
króla Zygmunta Starego. Sesja sejmi-

Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego
ku w Drohiczynie - pierwszej stolicy
województwa podlaskiego, jest jednym
z punktów obchodów jubileuszu. Spo-
tkaniu towarzyszy³a wystawa przed-
stawiaj¹ca makiety zabytków z tere-
nu województwa. S¹ to prace nagro-
dzone w konkursie zorganizowanym

przez Muzeum Podlaskie w Bia³ym-
stoku z okazji 500-lecia województwa
podlaskiego. Na zaproszenie przewod-
nicz¹cego sejmiku województwa pod-
laskiego Bogdana Dyjuka w posie-

dzeniu wzi¹³ udzia³ Wicewojewoda
Podlaski Wojciech Dzierzgowski,
który wraz z przedstawicielami samo-
rz¹du województwa, z³o¿y³ kwiaty w
krypcie rodziny Sapiehów w koœciele
rzymsko – katolickim w Boækach.
Podczas sesji zabra³ g³os, zwracaj¹c
siê do uczestni-
ków s³owami:

-  Z zain-

teresowaniem i

ciekowoœci¹ s³u-

chaliœmy dziœ ge-

nezy utworzenia

naszego woje-

wództwa oraz

historii zwi¹za-

nej z 500 - le-

ciem  jego 

funkcjonowa-

nia. Wyci¹gajmy

wnioski z prze-

sz³oœci, szanuj-

my dotychcza-

sowy dorobek

wielu pokoleñ,

wp³ywajmy na

zrównowa¿ony

rozwój ziem sta-

nowi¹cych nasze obecne wojewódz-

two, abyœmy dobrze zapisali siê w

jego historii.

Na zakoñczenie spotkania
uczestnicy zwiedzali miasto Drohi-
czyn.

(PI PUW)



Wieœci Podlaskie                                                                                                                                                                                                           3

Brañski festyn rolnika i przedsiêbiorcy – do¿ynki gminne 2013

Patoki – ale podziwialiœmy te¿ piêkno
wieñców z DPS Brañsk,Za³uskich Ko-
ronnych i Za³uskich Koœcielnych.

Zauwa¿yliœmy te¿,¿e jeœli ktoœ
nie jest najwiêkszym,rolnym producen-
tem w Polsce,to mo¿e siê spe³niæ w
produkcji nietypowego drobiu (kaczki
pekiñskie,perliczki),czy np. olbrzy-
mich,miêsnych królików – by³a taka

Cd. ze str.1

producencka wystawa.
Wójt,Krzysztof Jaworowski,za-

prosi³ na scenê i rolników i przedsiê-

biorców,wrêczaj¹c im dyplomy i upo-
minki. Podoba³ nam siê pomys³ z wrê-
czeniem eleganckich parasoli. Mo¿e
nie doskona³e  i czêsto zmieniane pra-
wo gospodarcze,bêd¹ce czêsto zmor¹
ludzi przedsiêbiorczych – tych symbo-

licznych parasoli nie przebije?!
Mieliœmy i tak¹ refleksjê. Czy z

ekonomicznego i logistycznego punk-

tu widzenia w Brañsku powinny ist-
nieæ dwie administracje? Czy po³o¿o-
na obok maleñka gmina Rutka,nie po-
winna byæ w³¹czona w struktury sil-
nej,przedsiêbiorczej gminy Brañsk?

Te pozytywistyczne myœli zosta-

³y przes³oniête imprezow¹ muzyk¹ i
atmosfer¹ Festynu Rolnika i Przedsiê-
biorcy „Od ziarenka do bochenka”

- dorodnego,smacznego bochenka,któ-
rym czêstowali gospodarze. Powspo-
minajmy patrz¹c na zdjêcia.

                  Wies³aw Pietuch

fot. Marek Klepacki
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Dzieñ Energetyka by³ okazj¹ do
wrêczenia odznaczeñ pañstwowych
pracownikom Miejskiego Przedsiê-
biorstwa Energetyki Cieplnej w Biel-
sku Podlaskim. Obchody po³¹czono z
jubileuszem 20-lecia Spó³ki i 38-leciem
zorganizowanego ciep³ownictwa w
mieœcie.

W tym wydarzeniu udzia³ wzi¹³
Wicewojewoda Podlaski Wojciech
Dzierzgowski. Podczas uroczystoœci
wrêczy³ trzy Medale za D³ugoletni¹
S³u¿bê: Wiceprezesowi MPEC Bielsk
Podlaski Anatoliuszowi Siemieniu-
kowi, W³odzimierzowi Juszczuko-

Dzieñ Energetyka w Bielsku Podlaskim

wi, Janowi Gromotowiczowi. Wice-
wojewoda Podlaski odznaczy³ równie¿
4 osoby odznak¹ Za Zas³ugi dla Ener-
getyki: Miko³aja Sobocik, Eugeniu-
sza Œliwka, Jerzego Krassowskie-
go oraz Jaros³awa Doroszkiewicza.

Wicewojewoda Podlaski prze-
kaza³ wyrazy uznania i szacunku pra-
cownikom Miejskiego Przedsiêbior-
stwa Energetyki Cieplnej w Bielsku
Podlaskim za wa¿n¹ pracê na rzecz
mieszkañców tego miasta.

-  Zawód energetyka wi¹¿e siê
z 24 - godzinnym czuwaniem nad pra-
wid³owym i nieprzerwanym zasilaniem

w energiê ciepln¹ milionów odbiorców.
Czêsto zapominamy o tej wielogodzin-
nej s³u¿bie pracowników, dziêki którym
mo¿emy znaleŸæ schronienie przed
ch³odem w naszym ciep³ym domu. Nie
zastanawiamy siê równie¿ sk¹d siê
bierze w naszych kranach ciep³a woda.
Dlatego takie wydarzenia jak to przy-
pominaj¹ nam, odbiorcom, jak¹ wa¿n¹
i niezbêdna w naszym ¿yciu pracê
wykonujecie. Cieszê siê, ¿e dziœ razem

z Pañstwem mogê uczciæ te wspania-
³e jubileusze oraz œwiêto energetyków.
Dziêkujê, ¿e ju¿ od 38 lat dostarczaj¹
Pañstwo niezbêdne do ¿ycia ciep³o do
ka¿dego z bielskich domów. Gratulujê

równie¿ dwudziestu lat istnienia Spó³-
ki i ¿yczê wszystkim jej pracownikom
satysfakcji z wykonywanej pracy oraz
wszelkiej pomyœlnoœci.

W tym roku mija 20 lat od po-
wstania Miejskiego Przedsiêbiorstwa
Energetyki Cieplnej w Bielsku Podla-
skim. Powo³ano je do ¿ycia jako od-
dzieln¹ firmê, która do dziœ zajmuje siê
infrastruktur¹ grzewcz¹ miasta. Wcze-
œniej od 1975 roku ciep³o do domów

dostarcza³ Zak³ad Energetyki Cieplnej,
który funkcjonowa³ w ramach zorga-
nizowanego ciep³ownictwa w mieœcie.

(PI PUW)

Rozpocz¹³ siê nowy rok szkol-
ny. Dla oko³o 11 000 podlaskich pierw-
szoklasistów by³o to wa¿ne i prze³o-
mowe wydarzenie w ich ¿yciu. Zaczê-
³a siê dla nich wielka przygoda pe³na
niespodzianek i odkryæ, ale niestety te¿
niebezpieczeñstw. W zesz³ym roku w
województwie podlaskim mia³o miej-
sce a¿ 70 wypadków z udzia³em dzie-
ci – mówi m³. insp. Marek Konko-
lewski z Wydzia³u Ruchu Drogo-
wego Komendy G³ównej Policji.
Czêœci z tych wypadków mo¿na by³o
unikn¹æ, gdyby dzieci zna³y i przestrze-
ga³y podstawowych zasad obowi¹zu-
j¹cych na drodze, w szkole czy po-
dwórku.

Nowy etap ¿ycia dzieci to dla
rodziców czas wiêkszych stresów
zwi¹zanych z ich samodzielnoœci¹ i
poczuciem bezpieczeñstwa. Warto
uzmys³awiaæ dzieciom, jakie niebezpie-
czeñstwa mog¹ je spotkaæ zarówno w
domu, w szkole czy na podwórku. W
2012 roku w Polsce dzieci w wieku
do 14 lat uczestniczy³y w a¿ 3 679
wypadkach drogowych – mówi M³.
insp. Marek Konkolewski z Wydzia³u
Ruchu Drogowego Komendy G³ów-
nej Policji. W porównaniu do poprzed-
niego ich liczba zmala³a. Warto pamiê-
taæ, ¿e gdyby rodzice znali zasady bez-
pieczeñstwa, a co wiêcej, dawali dzie-
ciom dobry przyk³ad kulturalnego i

Jak zapewniæ bezpieczeñstwo ponad 11 tysi¹com
podlaskich pierwszoklasistów?

zgodnego z prawem zachowania na
drodze i na podwórku, czêœci z tych
wypadków mo¿na by unikn¹æ. Dla
ka¿dego malucha rodzic jest niekwe-
stionowanym autorytetem, wzorem do
naœladowania. Ten entuzjazm warto
wykorzystaæ w edukacji – t³umaczy
Konkolewski.

By wspieraæ rodziców pierw-
szoklasistów i poprawiaæ bezpieczeñ-
stwo ich dzieci powsta³ program edu-
kacyjny „Klub Bezpiecznego Pu-
chatka”, tworzony we wspó³pracy z
Biurem Prewencji i Ruchu Drogowe-
go Komendy G³ównej Policji. Akcja
posiada patronat Komendanta G³ów-
nego Policji oraz wszystkich Kurato-
riów Oœwiaty w Polsce. W roku szkol-

nym 2013/2014 odbêdzie siê jego V
edycja.

Program w prosty i przystêpny
sposób przekazuje informacje o bez-
pieczeñstwie na drodze, ale tak¿e po-
kazuje, jak unikn¹æ zagro¿eñ w szko-
le, w domu czy Internecie. – Program
„Klub Bezpiecznego Puchatka”
jest ceniony przez podlaskich nauczy-
cieli klas I o czym œwiadczy liczba
szkó³ przystêpuj¹cych co roku do ak-
cji. Tylko w poprzedniej edycji a¿ 6 000
podlaskich pierwszoklasistów z 240
szkó³ uczy³o siê bezpieczeñstwa z
„Klubem Bezpiecznego Puchatka”.
Dlatego te¿ ju¿ po raz pi¹ty wraz po-
cz¹tkiem roku szkolnego rozpoczyna-
my rekrutacjê szkó³ podstawowych do

programu – wyjaœnia Joanna Olszow-
ska, przedstawiciel firmy Maspex, or-
ganizatora programu.

Aby pierwszoklasista wzi¹³
udzia³ w „Klubie Bezpiecznego Pu-
chatka” wystarczy, ¿e jego nauczyciel
zg³osi szko³ê do udzia³u na stronie in-
ternetowej www.bezpiecznypucha-
tek.pl. Dziêki temu do szko³y zostanie
wys³any atrakcyjny i bezp³atny zestaw
edukacyjny. W ka¿dym z nich nauczy-
ciel otrzyma scenariusze lekcyjne,
materia³y ilustracyjne i dydaktyczne
oraz p³yty CD z filmami edukacyjny-
mi, dzieci otrzymaj¹ ksi¹¿eczki z æwi-
czeniami i zabawami, dziêki którym
utrwal¹ zdobyt¹ wczeœniej wiedzê. W
ramach programu przewidziano rów-
nie¿ materia³y edukacyjne dla rodzi-
ców. Specjalnie dla nich przygotowa-
no broszury informacyjne na temat
bezpieczeñstwa ich dzieci.

Nauczyciele podkreœlaj¹, ¿e:
„Klub Bezpiecznego Puchatka” to
gwarancja materia³ów edukacyjnych
na wysokim poziomie merytorycznym,
które w jasny i atrakcyjny sposób prze-
kazuj¹ wiedzê o bezpieczeñstwie. Na
pewno warto wzi¹æ udzia³ w tym pro-
jekcie – rekomenduje Wioletta Krzy-
¿anowska, dyrektor Szko³y Podstawo-
wej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków
w Warszawie.

Cd. str. 6
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17 sierpnia na parkingu
gminnym w Bia³owie¿y odby-
³a siê plenerowa impreza
„Koncert w regionalnych ryt-
mach”. Organizatorem wyda-
rzenia by³a Ochotnicza Stra¿
Po¿arna w Bia³owie¿y. Kon-
cert odby³ siê w ramach reali-
zacji projektu „Zostawiæ œlad
– pieœni znane i nieznane
mieszkañców Podlasia”. 

Imprezê rozpocz¹³ pan
Marek Zubrycki - koordyna-
tor projektu witaj¹c serdecz-

nie zaproszonych oraz wszyst-
kich przyby³ych goœci.

W ramach projektu od-
by³y siê warsztaty œpiewu tra-
dycyjnego zwanego równie¿
œpiewem bia³ym. Uczestnika-
mi warsztatów byli m.in. pen-
sjonariusze Domu Pomocy
Spo³ecznej „Rokitnik” w Bia-
³owie¿y, którzy ciê¿ko praco-
wali na spotkaniach warszta-
towych, a rezultat mo¿na by³o
us³yszeæ podczas koncertu,
który rozpoczê³a w³aœnie gru-
pa warsztatowa.

Grupa zaœpiewa³a 5 pio-
senek „Up³ywa szybko ¿ycie”,

Od wrzeœnia rozpoczn¹
siê prace na drodze Hajnów-
ka-Bia³owie¿a. Informacje tê
ju¿ na pocz¹tku roku przeka-
zywa³ radny sejmiku woje-
wódzkiego Miko³aj Janowski.
Zakres remontu ró¿ni siê jed-
nak od tego, który  by³ plano-
wany.

- Rozpoczynamy tak
póŸno w zwi¹zku z okresem
lêgowym ptaków – mówi Jan
Kwasowski, rzecznik praso-
wy Marsza³ka Województwa
Podlaskiego – zakoñczymy
wszystko w paŸdzierniku.
Zmodernizowany zostanie od-
cinek o d³ugoœci 10 km.

Chodzi o trasê od gra-
nicy administracyjnej miasta
Hajnówka w kierunku Bia³o-
wie¿y. Remont bêdzie polega³
na przywróceniu pierwotnych
parametrów eksploatacyjnych

Nowa droga, ale do po³owy
drogi. W tym przypadku ozna-
cza gruntown¹ naprawê pobo-
czy, wykonanie dwuwarstwo-
wej nak³adki bitumicznej i  od-
tworzenie zjazdów. 

Jednak pierwotnie wy-
remontowana mia³a byæ ca³a
trasa.

To prawda, rzeczywi-
œcie, pierwotnie rozwa¿ano
odnowê ca³ej drogi – potwier-
dza rzecznik – ale przeznaczo-
ne na ten cel œrodki finanso-
we, to jest oko³o 7 milionów
z³otych, po opracowaniu
uproszczonej dokumentacji
remontu, okaza³y siê niewy-
starczaj¹ce. Zakres robót do-
stosowano zatem do posiada-
nych œrodków na podstawie
kosztorysu inwestorskiego.

Z takiej formy prac nie
jest do koñca zadowolony wójt
Bia³owie¿y, Albert Litwino-

wicz.
- Oczywiœcie cieszy

mnie fakt remontu drogi Haj-
nówka - Bia³owie¿a. Jest to
przecie¿ jedyne po³¹czenie
Bia³owie¿y z reszt¹ œwiata –
komentuje– od lat o to zabie-
galiœmy. Szkoda tylko, ¿e ktoœ
zablokowa³ planowany remont
w pierwotnym zakresie. Z
tego co wiemy zosta³ og³oszo-
ny nowy przetarg i nie bêdzie
utwardzone pobocze jezdni. A
co z bezpieczeñstwem rowe-
rzystów? Chcia³bym wiedzieæ
kto jest autorem protestu. Czy
to by³o tradycyjne nie bo nie,
czy te¿ byæ mo¿e ma rzetelne
argumenty?

Jak siê dowiedzieliœmy
w przysz³ym roku planowane
jest odnowienie kolejnego od-
cinka tej trasy.

Mateusz Gutowski

Koncert w regionalnych rytmach
„Czy¿yk czy¿yk de¿ ty byw”,
„Gdybym mia³ gitarê”, „Oj
tam pod mostam” oraz „G³ê-
boka studzienka”. Jak powie-
dzia³a pani Anna Fionik –in-
struktor warsztatów wokal-
nych „jest dla mnie du¿ym suk-
cesem, ¿e w doœæ krótkim cza-
sie grupa nauczy³a siê reper-
tuaru na wystêp”.

Projekt polega g³ównie
na zbieraniu starych, zapo-
mnianych, rzadko wykonywa-
nych ju¿ piosenek z terenu

Podlasia, które zostan¹ zebra-
ne i wydane w œpiewniku.

Nastêpnie na scenie
zaprezentowa³a siê stosunko-
wo m³oda grupa, bo dzia³aj¹-
ca zaledwie 2 lata, „Skowron-
ki” z Mochnatego. Kierowni-
kiem zespo³u jest pan Aleksy
Gierasimiuk, natomiast kie-
rownikiem muzycznym pan
Piotr Skiepko. 

Kolejny zaproszony
zespó³ to „Cegie³ki” z Lewko-
wa Starego, powsta³ w 1976r.
przy Zak³adzie Ceramicznym
w Lewkowie Starym. W re-
pertuarze posiada piosenki w

jêzyku bia³oruskim. Wielokrot-
ny laureat konkursu "Piosenki
Bia³oruskiej"; kilkakrotnie go-
œci³ na Bia³orusi. Kierowni-
kiem jest pani Helena Batro-
szuk, kierownikiem muzycz-
nym pan Miko³a Miazhenny
(Grodno). W drugiej czêœci
koncertu wyst¹pi³y zespo³y
estradowe Sherion oraz Me-
tro z Hajnówki. 

Grupy poprowadzi³y
zabawê taneczn¹ do godz.
23:00. Podsumowuj¹c przyto-
czê s³owa koordynatora pro-
jektu pana Marka Zubryckie-
go „jako organizatorzy jeste-
œmy bardzo zadowoleni z fre-
kwencji oraz dopisa³a nam
pogoda, mam nadziejê, ¿e w
przysz³oœci równie¿ bêdziemy
organizowaæ takie wydarzenia
kulturalne, a przy okazji chcia³-
bym podziêkowaæ wszystkim 
partnerom projektu”.

Projekt jest realizowa-
ny przez OSP Bia³owie¿a przy
wsparciu finansowym Urzêdu
Marsza³kowskiego Woje-
wództwa Podlaskiego w Bia-
³ymstoku przy wspó³pracy z
Nadleœnictwem Bia³owie¿a,
Bia³owieskim Oœrodkiem Kul-
tury, Urzêdem Gminy Bia³o-
wie¿a, Muzeum i Oœrodkiem
Kultury Bia³oruskiej w Haj-
nówce, Stowarzyszeniem
Muzeum Ma³ej Ojczyzny w
Studziwodach, Domem Pomo-
cy Spo³ecznej „Rokitnik” w
Bia³owie¿y oraz Hajnowskim
Domem Kultury. 

Mateusz Gutowski

Bia³owie¿a
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1 wrzeœnia  br.  w  Gminnym
Oœrodku  Kultury w  Narewce  (po-
wiat  hajnowski)  odby³o  siê  ciekawe
spotkanie  z   Danut¹  Kuczyñsk¹,
autork¹  ksi¹¿ki  „£uka  nad  Narwi¹.
Pamiêæ  jest  skarbem  bezcennym”.

 Przysz³o i  przyjecha³o  na  nie
sporo  ludzi  m.  in.   z  Narewki, No-
wej  £uki,  Lewkowa  Nowego,  Ja-
nowa  i  Eliaszuk,  w  tym  dawni

mieszkañcy  £uki.  Z  Bia³egostoku
przyjechali  prof.  Adam  Dobroñski
i   prof.  Oleg  £atyszonek. To  oni
przygotowali  ksi¹¿kê  do  druku  i
wyda³o  j¹   Bia³oruskie  Towarzystwo
Historyczne  w  Bia³ymstoku.  Uczest-

Wieczór  wspomnieñ  o  wsi   £uka
nicy  imprezy  mogli  obejrzeæ  wysta-
wê  zdjêæ  dawnej  wsi  £uka  (drew-
niane  cha³upy,  budynki  gospodarcze,
podwórka,  p³oty  ze  sztachet).  Obec-
nie  nie  ma  jej   na  powierzchni  zie-
mi.  Odesz³a  w  nieodwracaln¹  prze-
sz³oœæ.  Teraz  tu   tylko   wiatr  goni
fale  Zalewu  Siemianówka.

Pani  Danuta  Kuczyñska  po-
dzieli³a  siê  swoimi  wspomnieniami  o

wsi  i  jej  mieszkañcach  sprzed  50
lat.  Opowiedzia³a  wzruszaj¹co  i  piêk-
nie  równie¿  o  swoich  rodzicach:
nauczycielu  i  agentce  pocztowej,
których  pod  koniec  lat  dwudzie-
stych  XX  wieku  los  rzuci³  do  bia³o-

ruskiej  wsi  £uka  nad  Narwi¹.  Au-
torka  bêd¹c  jeszcze  dzieckiem  s³u-
cha³a  opowieœci  rodziców   o  zwy-
czajach  i  obyczajach  panuj¹cych  w
tej  wsi  i  okolicy.  Jej  ojciec  zostawi³
-  zapisane  w  zeszycie  w   kratkê -
wspomnienia  o  swojej   pracy  w
szkole  w  £uce,  o  warunkach  ¿ycia
mieszkañców  tej  wsi  (ludzie  byli  na
ogó³  biedni)  i  o  uœwiêconych tra-
dycj¹  zwyczajach.  Ciekawe  s¹  frag-
menty  wspomnieñ  o  dawnych  we-
selach,  chrzcinach  i  zapustach.
Doda³a,  ¿e  w  1927  roku  by³  tu
urz¹d  gminny  i  agencja  pocztowa.
W  1930  roku   £uka  liczy³a  oko³o
400  mieszkañców.  W  ksi¹¿ce  s¹

dawne   zdjêcia  chat,  nauczycieli  i
uczniów  oraz  dokumenty.

By³y  pytania  do  autorki  o
pewne  szczegó³y  i  fakty  m.  in.  o
wygl¹d   szkolnego  budynku  w  £uce,
o  losy  dawnych  uczniów,  a  tak¿e,
jak  pozna³a  i  zaprzyjaŸni³a  siê  z
Tamar¹  So³oniewicz  z  Narewki.

Du¿o  osób   kupi³o  ksi¹¿kê  o
£uce  (wsi   za³o¿onej  przed  1632
rokiem)  i  otrzyma³o  autografy.

Na  zakoñczenie  spotkania
wyst¹pi³  z  piêknym  koncertem  ze-
spó³  „Kumy  i  swañki”  z  Bia³ego-
stoku.

tekst  i  fot.  Jan  Cie³uszecki

Narewka

W  gminie  Narewka  (powiat
hajnowski)  sporo  siê  robi  w  dzie-
dzinie  rozwijania  turystyczno-rekre-
acyjnej  infrastruktury.  Do  aktywne-
go  i  kulturalnego  wypoczynku  do-
brze  s³u¿¹  obiekty  w  Starym  Dwo-
rze  nad  Zalewem  Siemianówka (s¹
tu  boiska  sportowe,  pomosty  na
zalewie,  amfiteatr).  W  Narewce  jest
stadion  „Orlik”,  stanica  kajakowa,
amfiteatr). W  Siemianówce  dobrze
pracuje  Oœrodek  Edukacji  Ekologicz-
nej (posiada  on  m.  In.. miejsca  noc-
legowe  i  kuchniê).

W  Narewce wybudo-
wane  zostan¹  trzy  domki,  w  któ-
rych  bêdzie  48  miejsc  noclegowych
dla  turystów. Korzystaæ  z  nich  bê-

Z  myœl¹  o  turystach
dzie  mo¿na  przez  ca³y  rok.  Stanica
nad  rzek¹  Narewk¹  posiada  kajaki
i  skutery  œnie¿ne.  Planuje  siê  zaku-
piæ  dwa  rowery  wodne,  narty  bie-
gowe  i  du¿y  skuter  œnie¿ny.  Zim¹
wytyczone  zostan¹  trzy  trasy  dla
narciarzy. To  wszystko  robione  jest
z  myœl¹, aby  turyœci  mieli  jak  naj-
wiêcej  atrakcji.

Jeszcze  w  tym  roku
wzbogaci  siê  ma³a  infrastruktura   w
uroczyskach  Maruszka  i  Kruhlik.
Wybudowane tu   zostan¹  dwie wie-
¿e  widokowe.  Pozwol¹  one  robiæ
zdjêcia  du¿ej  przestrzeni.  A  s¹  to
piêkne  okolice  o  ka¿dej  porze  roku.
Bêd¹  te¿   miejsca  na  ogniska  oraz
ma³a  infrastruktura  sanitarna.  Miej-

sca  na  ogniska  pod  daszkami  odda-
ne  zostan¹  do  u¿ytku  tak¿e  w
Nowej  £uce,  Bieñdziudze,  Bernac-
kim  Moœcie  i  w  Lewkowie  Starym.

Warto  dodaæ,  ¿e  w  gminie
Narewka w  piêknie  po³o¿onych
wsiach  nad  rzekami  i  wœród  lasów
dzia³a  45 prywatnych  kwater  agro-
turystycznych.  Niektóre  s¹  wrêcz
oblê¿one  przez  turystów. Maj¹  one
swoj¹  renomê. To  dobrze  œwiadczy
o  kwaterodawcach. Wiedz¹  oni,  ¿e
nocleg  i  wy¿ywienie  to  turystom
dziœ  nie  wystarczy. Troszcz¹  siê,  aby
mieli  oni  tak¿e  jak¹œ  rozrywkê  na
miejscu  lub  w  okolicy,  aktywny  i
modny  wypoczynek.

 (JC)

W ramach programu, w dniach
18 – 22 listopada, odbêdzie siê
Ogólnopolski Test Bezpieczeñ-
stwa dla Pierwszoklasistów. Pierw-
szoklasiœci bêd¹ mogli wówczas
sprawdziæ swoj¹ wiedzê o bezpieczeñ-
stwie na drodze, w szkole, w domu czy
w sieci.

Do tej pory w akcjê zaanga¿o-
wano ponad 600 000 pierwszoklasi-
stów z ca³ej Polski. A swoim zasiêgiem
„Klub Bezpiecznego Puchatka” obej-
muje ju¿ 60% szkó³ podstawowych.
Wiêcej informacji o programie oraz o
tym jak zadbaæ o bezpieczeñstwo
pierwszoklasistów mo¿na znaleŸæ na
stronie internetowej www.bezpiecz-
nypuchatek.pl.

Cd. ze str. 4
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 Liga osiedlowa w pi³ce no¿nej rozegrana dnia 23 sierpnia
2013 r. wprawdzie koñczy wakacyjne zmagania w zaplanowanych
imprezach przez Oœrodek Sportu i Rekreacji, ale równie¿ rozpoczy-
na ostatni etap przygotowañ do sezonu pi³karskiego 2013/2014.
Zawody zosta³y rozegrane w godzinach przedpo³udniowych (10.00
– 13.30) oraz w godzinach popo³udniowych ( 17.00 – 19.00).  Jak
zwykle w takich spotkaniach pi³karskich du¿¹ pomoc¹ wykazali siê
rodzice, którzy równie¿ wrêczali wszystkim zawodnikom pami¹tko-
we medale i statuetki.

W/w rozgrywkach rywalizowa³o 11 dru¿yn w trzech katego-
riach wiekowych.

Mecze sêdziowali trenerzy dru¿yn m³odzie¿owych OSiR:
Andrzej Grygoruk, Marcin Sawczyñski i Marek Hanula.

Rocznik 2001
 I miejsce – TRAMPKARZE III  -  12 pkt.

(Sk³ad dru¿yny: Malewicz M., Simoniuk D., Mieniuk M., Badowicz
J., Wasiluk M., Bugwin T., Wiluk R. )

  II miejsce – TRAMPKARZE II – 9 pkt.
  III miejsce -  FC.M£ODZIK 2001 – 6 pkt.
   IV miejsce – „RODAK TEAM” – 3 pkt.
   V miejsce – „OLSZAK TEAM” – 0 pkt.
Najlepszy strzelec – Dawid Simoniuk (Trampkarze III)
Najlepszy bramkarz – Bartosz Tichoniuk (FC.M³odzik 2001)
Rocznik 2002/2003
    I miejsce – „FC. MISTRZE) – 7 pkt.
(Sk³ad dru¿yny: Kazberuk Jula, Ow³asiuk J., Daniszewski P.,

Sajewicz M,. Bartoszuk   M., Gagan M.)
  II miejsce – „REAL WASYL” – 7 pkt.
 III miejsce – „JULIAN I PRZYJACIELE” – 3 pkt.
 IV miejsce – „BORUSIA” – 0 pkt.
Najlepszy strzelec – Jakub Ow³asiuk (FC.Mistrze)
Najlepszy bramkarz – Krzysztof Masaj³o („Real Wasyl”)
Rocznik 2004/2005
I miejsce – „FC.BARCELONA”
 (Sk³ad dru¿yny: Nazaruk P., Butrymowicz D., Szymczak K.,

Karbowski K., Ziniewicz ,  A., Olifieruk A., Bugwin D.)
II miejsce – „TOTTENHAM”
Najlepszy strzelec – Dawid Bugwin (FC.Barcelona)
Najlepszy bramkarz – Adam Olifieruk (FC.Barcelona)

Mened¿er  sportu -  Janusz Ludwiczak

„Ostatnie tchnienia wakacji na sportowo”

Tomasz Frankowski oficjal-
nie zakoñczy³ karierê. Popularny "Fra-
nek" zawiesi³ buty na ko³ku z dorob-
kiem a¿ 168 goli w ekstraklasie. Lep-
si od niego byli tylko dwaj zawodnicy:
Ernest Pohl - 186 bramek i Lucjan
Brychczy - 182. Na swoim koncie
Frankowski ma te¿ 10 goli w repre-
zentacji Polski, 27 bramek w meczach
Pucharu Polski oraz 67 bramek w klu-
bach zagranicznych.

Po¿egnaniu Frankowskiego towarzyszy³o wiele
atrakcji. Na stadionie Jagiellonii odby³ siê mecz jego
dru¿yny z obecn¹ ekip¹ Jagi. Zmierzy³y siê te¿ dru¿y-
ny Jagiellonii 74 z Reprezentacj¹ Aktorów Polski. W
ich kadrach mo¿na by³o znaleŸæ takie nazwiska jak:
Marek Citko, Dariusz Czykier, Mariusz Piekarski czy
Jacek Chañko, goœcinnie w bramce wyst¹pi³ Wojciech
Kowalewski. Ale i w zespole artystów pi³karzy nie bra-
kowa³o, bo zagrali tam m.in. Rados³aw Majdan, Jacek
Krzynówek, Tomasz Iwan, Piotr Œwierczewski, Piotr
Reiss i bracia ̄ ew³akowowie.
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