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Niedziela 16 wrzeœnia
ukaza³a siê w ca³ej letniej kra-
sie. Ciep³o,s³onecznie. Na
przyszkolnym placu w £ubinie
Koœcielnym (gmina Bielsk

Podlaski) zebra³a siê ca³a
wieœ, a mo¿e nawet i okolica.
Z estrady p³yn¹ najnowsze i
nieco sentymentalne melodie
grane i œpiewane przez kape-
lê o nazwie "Granie na zawo-
³anie". Na skraju placu "par-
kuj¹" dwie bryczki, które co

pewien czas z kompletem
ma³ych pasa¿erów wykonuj¹
przejazdy. Du¿¹ bryczk¹ z du-
¿ym koniem powozi Andrzej
Wierczyñski, a mniejsz¹ za-

przê¿on¹ kucykiem "Bibu-
siem" powozi  Andrzej Nowiñ-
ski. Frekwencja nieustaj¹ca.
Na skraju placu ustawiono
ci¹g stoisk z regionalnym po-
trawami, owocami, ciastami.
Po czêœci to produkty miej-

Modlitwy  w intencji

s³u¿by zdrowia

i za chorych
W intencji s³u¿by zdro-

wia modlitwom w cerkwi z
udzia³em dyrekcji i czêœci per-
sonelu szpitala przewodniczy³
prawos³awny dziekan bielski
ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk.

Eucharystii w bazylice
bielskiej przewodniczy³ biskup
Antoni Dydycz, który w wy-
g³oszonej homilii podkreœli³, ¿e
tylko cz³owiek, jako jedyne
stworzenie na ziemi  mo¿e
prawdziwie mi³owaæ, wyzwa-
laj¹c z siebie ofiarnoœæ. Pa-
sterz diecezji wskaza³, ¿e szpi-

Jubileusz 50.lecia Szpitala Powiatowego im. Rafa³a Czerwiakowskiego w Bielsku
Podlaskim

W s³u¿bie chorym

tale swoje pocz¹tki zawdziê-
czaj¹ instytucjom koœcielnym,
dlatego te¿ w swojej misji po-
winny ³¹czyæ sferê duchow¹ i
cielesn¹. W s³u¿bie chorym
apelowa³ o zachowywanie
wartoœci chrzeœcijañskich
dziêki, którym przejawiaæ siê
mo¿e prawdziwa mi³oœæ.

- Odchodzimy od tych
fundamentalnych prawd i
mo¿e dlatego spotykamy siê
ze straszliwymi k³opotami.
Ci¹gle s³yszymy o zad³u¿e-
niach, nie wiedz¹c dlaczego?
S³yszymy o niedostatkach, a
przecie¿ wiemy doskonale, ¿e
s¹ one do przezwyciê¿enia,
tylko potrzebna jest widocznie

wiêksza mi³oœæ. Byæ mo¿e
bowiem ci, którzy administruj¹
naszymi dobrami, nie zawsze
podchodz¹ z mi³oœci¹ – mówi³
Biskup.

Biskup zwróci³ uwagê
na potrzebê modlitwy w inten-
cji  odkrywania mi³oœci, jako
motywu  istotnego w podej-
mowanych  ocenach  i dzia³a-
niach na rzecz chorych. 

Jubileuszowe

spotkanie w BDK
Po mszy œw. uczestni-

cy jubileuszu spotkali siê w
Bielskim Domu Kultury, gdzie

Uroczystoœci zwi¹zane z jubileuszem 50. lecia Szpitala Powiatowego im. Rafa³a
Czerniakowskiego w Bielsku Podlaskim rozpoczê³y siê liturgi¹  w cerkwi p.w œw. Mi-
cha³a Archanio³a oraz msz¹ œw. w Bazylice pw. Narodzenia NMP i œw. Miko³aja w Biel-
sku Podlaskim. Obchody by³y okazj¹ do przypomnienia pocz¹tków s³u¿by zdrowia w
mieœcie po II Wojnie Œwiatowej oraz podsumowania dzia³alnoœci, jednej z najlepiej funk-
cjonuj¹cych  publicznych  placówek medycznych w województwie podlaskim i w Pol-
sce. 
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W s³u¿bie chorym
w obecnoœci wicemarsza³ka
Województwa Podlaskiego
Walentego Koryckiego, parla-
mentarzystów,  w tym Jaro-
s³awa Zie³iñskiego, samorz¹-
dowców, dyrektorów szpitali z
województwa podlaskiego, le-
karzy, pielêgniarek i persone-
lu medycznego szpitala.  przy-
pomniano jego 50 - letni¹ hi-
storiê i wrêczono zas³u¿onym
pracownikom odznaczenia
pañstwowe i resortowe.

W roli konferansjera
wyst¹pi³ lekarz Piotr Lewczuk,
który witaj¹c zebranych  po-
prosi³ o uroczyste rozpoczêcie
uroczystoœci gospodarza spo-
tkana dyrektor Bo¿enê Grono-
wicz.. Dyrektor szpitala po-
wiedzia³a, ¿e przez te lata
przewinê³y siê ca³e pokolenia 
pielêgniarek i lekarzy, ale te¿
ca³e rzesze pacjentów, a po-
mimo tego ¿e  brakowa³o œrod-
ków finansowych, materia³ów
budowlanych i sprzêtu me-
dycznego, to ojcowie nasi pod-
jêli trud budowy i powsta³ szpi-
tal w powiecie bielskim.

- Brakowa³o wykwali-
fikowanej kadry, bo œwie¿o
wykszta³ceni lekarze zatrud-

nieni byli w pierwszej kolejno-
œci w szpitalach w miastach
wojewódzkich.  Wkrótce po-
wsta³o liceum pielêgniarskie w
bezpoœrednim s¹siedztwie
szpitala. Na jego to bazie wy-
kszta³ci³o siê tysi¹ce pielêgnia-
rek, które swoim profesjona-
lizmem przewy¿sza³y znacznie
przeciêtn¹ krajow¹, a wiele z
nich pracuje do dzisiaj, nie tyl-
ko w kraju, ale
te¿  za granic¹ –
mówi³a Grono-
wicz.

Podczas
uroczystoœci kil-
kudziesiêciu
pracowników
szpitala otrzy-
ma³o od Prezy-
denta RP z³ote,
srebrne i br¹zo-
we „Medale za
D ³ u g o l e t n i ¹
S³u¿bê” oraz odznaki honoro-
we „Za zas³ugi dla s³u¿by
zdrowia”, przyznane przez
ministra zdrowia..

Aktu dekoracji dokona-
li: Cezary Rzemek, podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie
Zdrowia i Wojciech Dzierz-

gowski., wicewojewoda Pod-
laski. W imieniu odznaczonych
podziêkowa³, jeden z filarów
medycznych bielskiego szpita-
la chirurg – ortopeda dr n.
med. Konstanty KuŸma.

Podczas oficjalnych
wyst¹pieñ wicewojewoda na
rêce Bo¿eny Gronowicz, dy-
rektora placówki wrêczy³ pa-
mi¹tkowy grawerton z wyra-

zami uznania, ¿yczeniami
wszelkiej pomyœlnoœci.

Wiele pozytywnych ak-
centów skierowa³ na rêce
Gronowicz Cezary Rzemek,
który te¿  wyrazi³ nadziej¹, ¿e
do Bielska jeszcze zagoœci.

W swoim wyst¹pieniu

pose³ Jaros³aw Zieliñski po-
wiedzia³, ¿e mieszkañcy mia-
sta maj¹ co najmniej trzy po-
wody do radoœci i dumy. Po
pierwsze Szpital Powiatowy w
Bielsku Podlaskim ma wy-
sok¹ renomê, co sprawia, ¿e
z jego us³ug korzystaj¹ rów-
nie¿ pacjenci spoza terenu po-
wiatu. Po drugie funkcjonuje
jako szpital publiczny i nikomu

nie przychodzi do
g³owy, aby zmieniaæ
jego strukturê w³a-
œcicielsk¹ i go ko-
mercjalizowaæ, wy-
dzier¿awiaæ lub pry-
watyzowaæ. Nie
przynosi przy tym
strat finansowych i
nie generuje zad³u-
¿enia. I po trzecie
spo³ecznoœæ lokal-
na, samorz¹d po-
wiatowy, gminne,

przedsiêbiorcy i mieszkañcy
uznaj¹, ¿e bielski Szpital Pu-
bliczny i jego misja stanowi
wspóln¹ sprawê, któr¹ nale¿y
wspomagaæ..

Dyrektor Gronowicz
podziêkowa³ wszystkim za
wyst¹pienia zaczynaj¹c od ks.

biskupa, Dydycza, ks. Tofilu-
ka i goœci, podziêkowa³a leka-
rzom, pielêgniarkom i ca³emu
personelowi pomocniczemu
za s³u¿bê choremu cz³owieko-
wi, za ci¹g³¹ dba³oœæ o wysok¹
jakoœæ œwiadczeñ medycz-
nych i troskê o rozwój szpita-
la. Podkreœli³a te¿ wk³ad  dy-
rektora medycznego szpitala -
doktora Arsalana Azzaddina,
bez którego dynamiczny roz-
wój szpitala w ostatnich latach
nie by³by mo¿liwy. Podziêko-
wa³a  w³adzom pañstwowym,
samorz¹dowym oraz sponso-
rom i instytucjom medycznym,
którzy wspieraj¹ finansowo
placówkê. Albowiem w bran-
¿y medycznej cz³owiek jest
najwiêksz¹ wartoœci¹, Pod-
kreœli³a te¿, ¿e jest dumna z
tego, i¿ szpital  jest placówk¹
publiczn¹,  dostêpn¹ dla
wszystkich.. Woli te¿  pos³u-
giwaæ siê zwrotem  s³u¿ba
zdrowia. a nie ochrona zdro-
wia. 

Tadeusz Szereszewski

Pe³ny tekst na stronie

http://wiescipodlaskie.pl/

internetowewiesci

Cd. ze str. 1
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Po¿egnanie lata Cd. ze str. 1

scowych gospodyñ, a po czêœci produkty sponsora,
czyli miejscowej sali weselno-bankietowej "Gra-
cja"Artura Paca. Przed scen¹ inna atrakcja - wy-
stawa fotograficzna uczniów " Naczynia naszych
dziadków". A za chwilê na scenie spektakl w wyko-
naniu uczniów " Czerwony Kapturek na weso³o". I
wystawa i wydana w³asnym sumptem ksi¹¿eczka
"Potrawy z ziemniaków", to plon wakacyjnych za-

jêæ miejscowej szko³y i pedagogów pod dyrekcj¹ pana
Jerzego Zimnocha.

Ca³a impreza, o której piszemy to efekt jakby
nowej wersji zabaw wiejskich,niegdyœ przeznaczo-
nych tylko dla starszych. A teraz dla ca³ej spo³ecz-
noœci, w tym dzieci i m³odzie¿y, z bardzo wyraŸnym
odwo³aniem do miejscowej wiary, tradycji,dokonañ
gospodarczych, do ¿ycia rodzinnego i wielopokole-

niowego. Dlatego zapewne na imprezê spogl¹da³
¿yczliwym okiem nowy proboszcz, ksi¹dz S³awomir
Mazur, wprowadzany w "³ubiñskie" œrodowisko przez
pani¹ so³tys Barbarê Pac. Do realizacji rêkê (finan-
sow¹?) przy³o¿y³a te¿ Polsko-Amerykañska Funda-
cja Wolnoœci w ramach akcji "Siêgnijmy do korze-
ni". W ka¿dej wsi i gminie warto siegaæ do korze-
ni,bo to nasze kulturowe bogactwo.

Wies³aw Pietuch,  fot.Wies³aw S.Soko³owski

BIELSK  PODLASKI GMINA

Do¿ynki w parafii Matki Bo¿ej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim
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... (warmiñsko-mazur-
skie, podlaskie, lubelskie,
œwiêtokrzyskie i podkarpac-
kie) prowadzi szlak rowerowy,
realizowany w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polski
Wschodniej na lata 2007-2013
pod nazw¹ "Trasy rowerowe
w Polsce Wschodniej".Koszt
realizacji trasy rowerowej w
naszym województwie wynosi
blisko 59 mln z³otych,a d³ugoœæ
trasy rowerowej bez ma³a 600
km (najd³u¿szy odcinek Tra-
sy)i przechodzi przez teren 9
powiatów oraz 36 gmin.

Przez piêæ województw ...

"Zio³owy Zak¹tek" w
Korycinach (gmina Gro-
dzisk),zdoby³ najwiecej punk-
tów w konkursie na najlepszy
produkt turystyczny w na-
szym regionie.Podlaska Re-
gionalna Izba Turystyczna zde-
cydowa³a,¿e do ogólnopolskie-
go fina³u wejd¹ tak¿e "Zielo-
na Kraina Dobrych Wiatrów
- Gmina Narewka" oraz apar-
tamenty stylizowane na salo-
niki carskie w Bia³owie¿y.

Tegoroczny zwyciêzca
to nowicjusz w bran¿y tury-
stycznej,ale potentat z trady-
cjami jeœli chodzi o zio³a."Zio-
³owy Zak¹tek" ma 15-hekta-
rowy ogród botaniczny,gdzie
uprawianych jest 700 gatun-
ków roslin.Jest tu wytwórnia
mieszanek zio³owych,izba tra-
dycji zielarskich,oœrodek edu-

"Zio³owy Zak¹tek" najlepszym produktem turystycznym w Podlaskiem

kacji przyrodniczej i specjali-
styczna biblioteka.Przenoco-
waæ tu mo¿na w tradycyjnych

Ci ¿o³nierze,którzy we
wrzeœniu 1939 roku podjêli nie-
równ¹ walkê z pancernymi
oddzia³ami hitlerowskimi sym-
bolicznie przypominaj¹ mit
tamtej wojny.Kawaleria prze-
ciwko czo³gom.Maj¹c jedynie
broñ strzeleck¹ i niewielkie
dzia³ka stanêli  przeciwko po-
tê¿nie uzbrojonemu przeciw-
nikowi.W tym miejscu gdzie
przed 73 laty trwa³a bi-
twa,wœród pól stoi pomnik, pod
którym spotykaj¹ siê corocz-
nie kombatanci,cz³onkowie
rodzin tamtych ¿o³nie-
rzy,mieszkañcy Olszewa i
okolicznych wsi,uczniowie.Ja-
skrawe,ciep³e s³oñce nie prze-
bi³o jednak chwil zadumy nad
losem m³odych Polaków pa-
d³ych w obronie honoru i Oj-
czyzny.

(piw),fot.Wies³aw

S.Soko³owski

Olszewo 1939 Uczczono ¿o³nierzy Wrzeœnia

podlaskich chatach z XIX wie-
ku oraz spróbowaæ regional-
nej kuchni przyprawianej zio-

Spodziewany przyjazd
rowerzystów z Polski i Euro-
py,pozwoli nie tylko na promo-
cjê najpiêkniejszych rejonów
naszego województwa,ale sta-
je siê szans¹ na niema³e o¿y-
wienie gospodarcze.

Sama budowa nowych
odcinków drogowych szlaku
(drogi asfaltowe,z kostki i ¿wi-
rowo-szutrowe)pozwoli na
zatrudnienie wielu osób.Dru-
ga sprawa to budowa i obs³u-
ga tzw.MOR-ów - Miejsc
Obs³ugi Rowerzystów.MOR
to miejsce przeznaczone do

odpoczynku rowerzystów,wy-
posa¿one w ³awki,wiaty prze-
ciwdeszczowe,kosze na od-
padki.Mor o podwyzszonym
standardzie to WC, sklep,ma-
³a gastronomia,wypo¿yczalnia
rowerów,miejsca noclegowe z
natryskami.W pobli¿u powin-
ny powstaæ gospodarstwa
agroturystyczne,uprawa wa-
rzyw i owoców,ma³e piekar-
nie,masarnie i serowarnie.To
wszystko ju¿ siê sprawdzi³o w
Europie Zachodniej,gdzie ta-
kie trasy funkcjonuj¹ od
lat.Czasu na inicjatywy powia-

tów,gmin i obywateli nie po-
zosta³o du¿o,bowiem szlak ma
byæ uruchomiony do koñca
2015 roku.

Nas najbardziej intere-
suje koñcowy odcinek Tra-
sy.Z Bia³egostoku wykrêci on
przez Supraœl,gminê Gródek i
gminê Micha³owo nad Siemia-
nówkê i poprzez gminê Haj-
nówka,miasto Hajnówka,gmi-
nê Dubicze Cerkiewne,gminê
Czeremcha oraz gminy Milej-
czyce,Nurzec-Stacja i Mielnik
wjedzie na teren woj.lubel-
skiego.

W dniu 30 sierpnia
br.Zarz¹d Województwa Pod-
laskiego, reprezentowany
przez marsza³ka Jaros³awa
Dworzañskiego i cz³onka Za-
rz¹du,Jacka Piorunka podpisa³
umowê z Polsk¹ Agencj¹
Rozwoju Przedsiêbiorczoœci o
rozpoczêciu realizacji projek-
tu "Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej-Województwo
Podlaskie".W za³¹czeniu po-
kazujemy mapê przebiegu Tra-
sy przez nasze województwo.

mapa przebiegu trasy

na str. 8                            (wip)

³ami w³asnej
produkcji.W³a-
œciciel "Zio³o-
wego Zak¹tka"
Miros³aw An-
gielczyk jest
zaskoczony nie
tylko zwyciê-
stwem w kon-
kursie,ale tak¿e
popularnoœci¹
swego gospo-
darstwa wœród
tu rys tów.W
pierwszym se-
zonie dzia³alno-
œci "Zak¹tek"
odwiedzi³o kil-
ka tysiecy
osób.

"To dopiero pocz¹tek
naszych dzia³añ" - mówi Mi-
ko³aj Pawilcz,wójt gminy Na-

rewka wyró¿nionej za projekt
"Zielona Kraina Dobrych Wia-
trów".Powsta³a tu m.in.stani-
ca kajakowa i œcianka wspi-
naczkowa.

Natomiast Micha³
Drynkowski apartamenty
noclegowe obok restauracji
"Carskiej" na dawnym dwor-
cu kolejowym w Bia³owie¿y
umieœci³ w stoj¹cych na bocz-
nicy wagonach.Odbieraj¹c
wyró¿nienie zaapelowa³ o
dbanie o tradycyjn¹ architek-
turê.

Komisja konkursowa
postanowi³a równie¿,¿e w tym
roku kandydatem naszego
województwa do Z³otego Cer-
tyfikatu Polskiej Organizacji
Turystycznej bêdzie "Podlaski
Orient - Szlak Tatarski".

( za Radio Bia³ystok)
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Z Natali¹ Jaskó³k¹, wychowawc¹ w Domu Dziecka
w Bia³owie¿y, rozmawia Mateusz Gutowski

Mateusz Gutowski: Sk¹d pomys³ na organizowa-
nie wyjazdów do schroniska „Ciapek” w Hajnówce dla
wychowanków domu dziecka?

Natalia Jaskó³ka: Pomys³ zrodzi³ siê w czerwcu tego
roku. Pomyœla³am, ¿e fajnie by by³o zorganizowaæ dzieciakom
wyjazdy do schroniska. Nie mia³y jeszcze okazji do przebywa-
nia w takim miejscu. Dziêki pomocy kilku zaprzyjaŸnionych
hajnowskich firm  uda³o siê zebraæ pewn¹  sumê pieniêdzy,
która umo¿liwi³a spe³nienie marzenia naszych dzieciaków.

M.G: Jaki jest cel takich wyjazdów?
N.J: Wizyty w schronisku maj¹ za zadanie podnieœæ na-

szym wychowankom poczucie w³asnej wartoœci, zwiêkszyæ ich
empatiê, wra¿liwoœæ na potrzeby innych , a tak¿e i  zwierz¹t.
Dziêki temu, ¿e mog¹ pomagaæ, udowadniaj¹ sobie, ¿e s¹ komuœ
potrzebne, ¿e ktoœ na nie czeka, cieszy z ich wizyty i odwza-
jemnia obdarowywanym uczuciem.

M.G: Co konkretnie wychowankowie domu dziec-
ka robi¹ w schronisku?

N.J:  Dzieciaki w zasadzie robi¹ przy zwierzêtach
wszystko, a ka¿da wykonywana czynnoœæ sprawia im wielk¹
satysfakcjê. Prace w schronisku wykonywane s¹ wedle po-
trzeb. Sprz¹taj¹ kojce, myj¹ miski, czesz¹ i karmi¹ psiaki . Naj-
przyjemniejszy moment wizyty to spacer i zabawa z ulubionym
czworonogiem .

M.G: Czy zamierza Pani rozwijaæ swój projekt?
N.J: Tak. Nasze wspólne marzenie to realizacja projek-

tu oraz rozszerzenie go o dogoterapiê na terenie placówki, dziêki
temu bêd¹ mog³y skorzystaæ wszystkie dzieciaki. Wierzymy,
¿e uda nam siê zebraæ potrzebne na ten cel pieni¹dze dziêki
ludziom o wielkich sercach.

M.G: Dziêkuje za rozmowê.

17 wrzeœnia w siedem-
dziesi¹t¹ trzeci¹ rocznicê
zdradzieckiej napaœci ZSRR
na Polskê w Zespole Szkó³

Wychowankowie domu dziecka odwiedzaj¹ schronisko Ciapek

Historyczne spotkanie
Leœnych w Bia³owie¿y odby-
³o spotkanie „Rodziny ̄ yro-
wickiej”.

Szko³a w Bia³owie¿y
posiada dwa sztandary.
Oprócz w³asnego ma
te¿ pod opiek¹ sztandar
Pañstwowej Œredniej
Szko³y – Rolniczo Le-
œnej w ¯yrowicach
ko³o S³onima. Obecnie
miejscowoœæ ta le¿y na
terenie Bia³orusi. Jed-
nak przez drug¹ œwia-
tow¹ znajdowa³a siê
ona terenie Polski.

- Szko³a w ̄ yro-
wicach istnia³a piêtna-
œcie lat – komentuje
Anna Kulbacka, dyrek-

tor szko³y z Bia³owie¿y – ale
to wystarczy³o, aby w okresie
powojennym, nauczyciele, ab-
solwenci, wychowankowie ,
cz³onkowie rodzin spotykali
siê wspólnie jako Rodzina
¯yrowicka.

Oprócz wspólnych spo-
tkañ uda³o im siê równie¿ wy-
daæ „Ksiêgê Pami¹tkow¹” bê-
d¹c¹ wa¿nym wk³adem w hi-
storiê szkolnictwa leœnego w
Polsce. Spotkania „Rodziny
¯yrowickiej” odbywaj¹ siê ju¿
od 30 lat. G³ównym powodem
pierwszego spotkania by³o
umieszczenie tablicy pami¹t-
kowej poœwiêconej zmar³ym
¯yrowiakom w bia³owieskim
koœciele.

Tegoroczne spotkanie
rozpoczê³o siê od mszy œwiê-
tej w intencji ¯yrowiaków.
Nastêpnie profesor Andrzej
Grzywacz wyg³osi³ wyk³ad o
historii szkolnictwa leœnego w
Polsce, a dyrektor Anna Kul-
backa prezentacjê na temat
historii Pañstwowej Œredniej
Szko³y Rolniczo – Leœnej w
¯yrowicach. Uroczystoœci
by³y wspania³¹ okazj¹ do
wspomnieñ o pracownikach i
absolwentach szko³y.

Mateusz Gutowski
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Powy¿szy tytu³, to ha-
s³o spotkania integracyjnego
emerytów i rencistów narew-
kowskiej  gminy, które odby³o
siê 16 wrzeœnia br. w Narew-
ce . Atmosfera takich spotkañ
jest przyjemna i weso³a. Dla-
tego zapewne na wrzeœniowe
spotkanie przybyli renciœci i
emeryci a¿ z czternastu wsi !

Przewodnicz¹ca Za-
rz¹du Rejonowego Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Narew-
ce, pani Jadwiga Karpiuk wraz
z innymi cz³onkami zarz¹du,
przygotowa³a ciekawy pro-
gram wspólnego spêdzenia
czasu. Podczas wieczorku
odby³o siê spotkanie autorskie
z Tadeuszem Kuncewiczem z
Eliaszuk. W sierpniu br. uka-

Gmina Narewka w po-
wiecie hajnowskim liczy 3905
mieszkañców. S¹ tu 42 wsie i
ma³e i du¿e. Te du¿e to Na-
rewka (919 mieszkañców),
Siemianówka (416), Lewko-
wo Stare (351), Lewkowo
Nowe (214), Skupowo (196),
Mik³aszewo (172), Planta
(154), Eliaszuki (130), Tarno-
pol (124) i Olchówka (112).

Do najmniejszych wsi

22 wrzeœnia br. w
Lewkowie Starym (po-
wiat hajnowski), zakoñ-
czy³ siê XI Plener Ma-
larsko-RzeŸbiarski.
Uczestniczyli w nim ar-
tyœci plastycy z Bia³ego-
stoku, Warszawy, Lubli-
na i Hajnówki. Nasza,
hajnowska ekipa to mie-
dzy innymi Piotr Gagan, Da-
niel Gromacki i Zbigniew Bu-
dzyñski.

Tematem wiod¹cym
by³ „Wiejski pejza¿ z zabu-

NAREWKA           NAREWKA           NAREWKA

Demografia gminy Narewka
w gminie nale¿¹ : Gnilec (2
mieszkañców), £ozowe (4),
Borowe i £añczyno (po 6),
Zamosze (8), Cieremki (11),
Zabrody (12) oraz Poros³e i
Nowiny (po 13).

W porównaniu do ubie-
g³ego roku, liczba mieszkañ-
ców zwiêkszy³a siê w siedmiu
miejscowoœciach. O jedn¹ w
Eliaszukach, Poros³em, Sta-
rym Masiewie Zab³otczyŸnie,

o dwie w Plancie i Siemianów-
ce oraz o cztery w Œwinoro-
jach. Liczba mieszkañców
zmniejszy³a siê w dwunastu
wsiach. Najwiêcej w Lewko-
wie Nowym – o 8, w Lewko-
wie Starym, Ochrymach i Sku-
powi – o 7 oraz Olchówce –
o 4 i Nowinach – o 3. Nie
zmieni³a siê liczba mieszkañ-
ców w dwunastu wsiach.

W tym roku, w USC w

Narewce zarejestrowano 20
œlubów, 25 narodzin i 42 zgo-
ny. Jedenaœcie par obchodzi³o
„Z³ote Gody”. Medale „Za d³u-
goletnie po¿ycie ma³¿eñskie”
otrzyma³y dwie pary z Narew-
ki oraz po jednej z Babiej
Góry, Grodziska, Gruszek,
Lewkowa Starego, Nowego
Masiewa, Planty, Skupowa,
Zab³otczyzny i Zabrodów.
Obecnie w gminie nie ma ani

jednego stulatka.
Warto dodaæ, ¿e 30 lat

temu w gminie Narewka za-
mieszkiwa³o 6570. osób, 20 lat
temu 5330. Dwa dziesiêciole-
cia temu, Narewka liczy³a 783
mieszkañców, Siemianówka
(663), Lewkowo Stare (448),
Skupowo (349) i Lewkowo
Nowe (301).

(Jan Cie³uszecki)

„My siê nudy nie boimy…”

za³ siê jego debiutancki tomik
poezji zatytu³owany „Podlasie
– mój kraj”. Poeta czyta³ wier-
sze, a nastêpnie odby³a siê
dyskusja. Po przerwie na po-
si³ek (smakowite dania, kawa
i herbata), program wieczoru
to szereg interesuj¹cych zajêæ
i konkursów. By³a i zgaduj –
zgadula i tradycyjny „Mikro-
fon dla wszystkich”(wielu se-
niorów potrafi piêknie zaœpie-
waæ) oraz tañce z czekolado-
wym walcem. Niew¹tpliw¹
atrakcj¹ by³ koncert duetu
Anny Karetko i Piotra Skiep-
ko, który spotka³ siê z aplau-
zem zebranych po wykonaniu
szeregu nie zapomnianych,
zachwycaj¹cych piosenek.

tekst i fot. Jan Cie³uszecki

Malowali w Lewkowie

dow¹”. Malowano wiêc wsie
i chutory oraz chaty w pejza-
¿u ³¹kowo-leœnym.

RzeŸbiono w drewnie i
glinie. RzeŸbili zaœ Teresa

9 wrzeœnia br. w cza-
sie uroczystoœci do¿ynkowych
w Narewce,odby³ siê turniej
so³ectw.Wziê³y w nim udzia³
dru¿yny z oœmiu so³ectw: Ol-
chówki, Eliaszuk, Lewkowa
Nowego, Narewki, Podlew-
kowia, Siemianówki, Tarnopo-
la i Zab³otczyzny.

Podczas sesji Rady
Gminy Narewka,25 wrzeœnia
br.wrêczone zosta³y nagrody
zwyciêzcom konkursu "Na
naj³adniejsz¹ posesjê i zagro-
dê wiejsk¹2012".To oni naj-
bardziej troszcz¹ siê,aby naj-
bli¿sze otoczenie by³o piêk-
ne,zadbane i stanowi³o dobr¹
wizytówkê narewkowskiej
gminy.

W kategorii "Pose-
sja",pierwsze miejsce ex
aequo zajê³y Walaentyna Cha-
³aburda z Olchówki,Lidia Go-
³ubowska z Lewkowa Nowe-

Naj³adniejsza posesja

Lewkowo Nowe - I miejsce

Œwierbutowicz i Wies³aw
Bednarz z Lublina oraz
Wiktor Kabac z Hajnów-
ki. Niektóre prace mo¿na
by³o obejrzeæ w œwietlicy
w Lewkowie Nowym, 22
wrzeœnia br.

Artyœci plastycy

zapraszaj¹ na poplene-

rowy wernisa¿, który

odbêdzie siê 20 paŸdzierni-

ka, w Galerii im. Tamary

So³oniewicz w Narewce.

Pocz¹tek godz.17,00.

(jc)

Pierwsze miejsce zaje-
³o so³ectwo Lewkowo Nowe
(so³tys Jan Cie³uszecki) !

So³ectwo Lewkowo
Nowe reprezentowali: Bar-
tosz Bakanacz, Andrzej Skiep-
ko (wicestarosta powiatu haj-
nowskiego), Dawid Skiep-
ko,Piotr Skiepko, Jolanta Sty-

go i Jolanta Danilecka z Na-
rewki,drugie - Julia Janiuk ze
Starego Masiewa,a trzecie
równorzêdne - Jan Bancero-
wicz ze Starego Masiewa i
Halina Birycka z Planty.

W kategorii "Zagroda"
pierwsze miejsce zdoby³a Zi-
naida Romañczuk z Olchów-
ki,drugie - Taisa i Jan Drew-
nowscy z Mik³aszewa i trze-
cie Anatol Matysiuk z Siemia-
nówki.By³o te¿ i wyró¿nienie
dla Jana Lewszy z Masie-
wa.Gratulujemy!

(jc)

pu³kowska, Andrzej Stypu³-
kowki, £ukasz Stypu³kowski,
Wojciech Stypu³kowski i Rafa³
Charkiewicz. Drugie i trzecie
miejsca zajê³y so³ectwa Na-
rewka i Olchówka.

(jc)

W minion¹ sobotê od-
by³y siê ogólnopolskie zawo-
dy Pucharu Polski Nordic

Walking w Krainie Puszczy i
¯ubra - Hajnówka 2012. Na
placu Nadleœnictwa Hajnów-
ka (stacji Leœnej Kolejki W¹-
skotorowej) zebra³o siê oko³o
350 uczestników, próbuj¹cych
swoich si³ na dystansach 20,

Marsz z kijkami po puchar
Hajnówka

10 i 5 km. Wœród nich byli
mieszkañcy Pomorza, Wielko-
polski, Osielska, Lubina,

£ukowa, a tak¿e powiatu haj-
nowskiego. Zawody mia³y
charakter otwarty i uczestni-
cy mogli rejestrowaæ siê od
rana w biurze organizacyjnym,
gdzie otrzymywali numery
startowe i wybierali odpowied-

ni dystans. Ci, którzy nie po-
siadali swoich kijków do Nor-
dic Walking, udawali siê do
wypo¿yczali sprzêtu EXEL
zlokalizowanej w jednym z
wagoników kolejki w¹skoto-
rowej. Po godz. 11.00 rozpo-
czê³y siê starty w kategoriach
wiekowych. Wszystkie dy-
stanse opiera³y siê na jednej
piêciokilometrowej trasie.

Oprócz rywalizacji na
trasie dla uczestników przewi-
dziane zosta³y atrakcje takie
jak: przejazd kolejk¹ w¹skoto-
row¹, ognisko integracyjne
oraz losowanie nagród (m.in.
pobyt w hotelu Spa nad mo-
rzem, vouchery pobytowe w
hotelach „Wrota Lasu” i
„¯ubrówka”, albumy, lornetki,
zestawy przypraw i herbat,
polary, koszulki, itp.). 

Cd. str. 7
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Pod koniec sierpnia, w
Opolu odby³y siê Ogólnopol-
skie Igrzyska LZS. W 45-oso-
bowej reprezentacji woje-
wództwa podlaskiego, znala-
z³o siê 10 sportowców z po-
wiatu hajnowskiego, którzy
byli najlepsi w swoich konku-
rencjach, na wczeœniejszych
Igrzyskach LZS wojewódz-
twa podlaskiego w Suwa³-
kach. Na arenie ogólnopolskiej
równie¿ osi¹gnêli znakomite
rezultaty.

W czwórboju dla
w³adz, trzyosobowa reprezen-
tacja województwa podlaskie-
go zdoby³a z³ote medale, a re-
prezentowana by³a przez An-
drzeja Skiepko – wicestarostê
hajnowskiego, Mieczys³awa
Gryca – przewodnicz¹cego
Rady Gminy Narewka i £uka-
sza Baranowskiego  z powia-
tu suwalskiego.

Po raz kolejny w tym
sezonie znakomicie spisali siê
siatkarze pla¿owi. Br¹zowe
medale zdoby³a para Dawid
Skiepko i Micha³ Suchodo³a –
obaj z gminy Narewka. Przy-
pomnijmy w tym miejscu, ¿e
s¹ równie¿ zwyciêzcami mi-
strzostw LZS woj. podlaskie-
go, Grand Prix Bia³egostoku
oraz zwyciêzcami seniorów
woj. podlaskiego. Ostatnio
Dawid Skiepko razem z Do-
rianem Poincem (Warszawa)

SPORT

zwyciê¿yli w turnieju Lewko-
wo Cup 2012.

Na Igrzyskach w Opo-
lu, Anna Szymaniak z gminy
Narewka wspólnie z kole¿an-
kami z powiatu suwalskiego,
zdoby³a br¹zowy medal w
przeci¹ganiu liny.

Siatkarze dru¿yn trzy-
osobowych, reprezentowani
przez powiat hajnowski w
sk³adzie – Adam Awksentijuk,
Artur Onopryjuk, Piotr Radzi-
woniuk i Jaros³aw Szpilko
uplasowali siê na V miejscu.
Pozycji medalowych z woje-
wództwa podlaskiego wiêcej
nie by³o. Tym wiêksze gratu-
lacje dla naszych zawodni-
ków!        (Andrzej Skiepko)

Ogólnopolskie Igrzyska LZS – Opole 2012

Sukcesy naszych sportowców
WSPÓ£ZAWODNICTWO SPORTOWE SZKÓ£ POWIATU HAJNOWSKIEGO

ZA  ROK  SZKOLNY 2011/2012
W KATEGORII SZKÓ£ PODSTAWOWYCH

Marsz z kijkami po puchar Cd. ze str. 6

By³y to jedyne zawody
Pucharu Polski Nordic Wal-
king nie tylko w województwie
podlaskim, ale i w Polsce pó³-
nocno-wschodniej. 

(ag)

PRZECZYTANE
Micha³ Ogórek o

polskich sportowcach:
Mi³o popatrzeæ na wyluzo-
wanych, wygadanych po
angielsku m³odych ludzi,
co tak kontrastuje z poko-
leniem zawodników, którzy
nie potrafili wydukaæ zda-
nia nawet po polsku. A jed-
nak ... To tamci bili rekor-
dy. Nie mówili, bo nie mu-
sieli bez przerwy t³umaczyæ
siê z tego, dlaczego znowu
start im nie wyszed³.
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Mapa przebiegu trasy rowerowej

PRZECZYTANE
Adam Boniecki o

Janie Pawle II i Tadeuszu
Mazowieckim: Œwietnie
rozmawiali - Mazowiecki
powiedzia³ zdanie, dwie
minuty ciszy, Papie¿ zdanie,
cztery minuty ciszy. Znako-
micie siê rozumieli

Monika Olejnik o
Michale Tusku: Micha³
Tusk jest doros³ym cz³owie-
kiem. Mo¿e sam o sobie
powiedziec, ¿e jest debilem,
¿e przyniós³ wstyd ojcu.
Trudno siê spodziewaæ,
¿eby premier siê go wy-
rzek³.


