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      PRZEJRZYSTA POLSKA –  program monitorowania
realizacji zasady partycypacji spo³ecznej w samorz¹dach lokalnych

Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej,
wraz z partnerami, od 2004
roku prowadzi Program
„Przejrzysta Polska”. Jego
celem jest promowanie
uczciwoœci i skutecznoœci
w Samorz¹dach, przyczy-
niaj¹c siê do poprawy jako-
œci ¿ycia publicznego oraz
do pobudzania aktywnoœci
obywatelskiej. W trakcie
realizacji Programu wypra-
cowano i wdro¿ono roz-
wi¹zania sprzyjaj¹ce przej-
rzystoœci dzia³añ Samorz¹-
dów. Niebieski kryszta³ -
logo akcji - sta³ siê rozpo-

znawalnym symbolem d¹-
¿enia do poprawy funkcjo-
nowania samorz¹du i jako-
œci komunikacji z miesz-
kañcami wed³ug 6 zasad
dobrego rz¹dzenia: przej-
rzystoœci, braku tolerancji
dla korupcji, partycypacji
spo³ecznej, przewidywal-
noœci, fachowoœci, rozli-
czalnoœci.  Do udzia³u w
Programie zg³osi³o siê bli-
sko 800 gmin i powiatów,
ponad 400 ukoñczy³o Pro-
gram w 2006 roku, 127
kontynuowa³o uczestnic-
two do 2007 wdra¿aj¹c ko-
lejne zadania.

Akcja „Przejrzysta
Polska” wywar³a rzeczywi-
sty, pozytywny wp³yw na
funkcjonowanie bardzo
wielu urzêdów gmin i po-
wiatów w kraju.

Fundacja od sierpnia
2009 r., dziêki wsparciu z
Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego, wdra¿a pro-
gram monitorowania reali-
zacji zasady partycypacji
spo³ecznej w samorz¹dach
lokalnych na przyk³adzie
jednostek samorz¹du tery-
torialnego uczestnicz¹cych
w Programie Przejrzysta
Polska w poprzednich la-

tach. Do udzia³u w Progra-
mie, ju¿ po raz trzeci, za-
proszenie przyj¹³ Urz¹d
Gminy w Narewce. Przed-
miotem badania jest reali-
zacja zasady partycypacji
spo³ecznej w rozumieniu
przyjêtym w „Przejrzystej
Polsce”, w zakresie: pozio-
mu œwiadomoœci samorz¹-
dów na temat rozumienia
znaczenia s³owa partycypa-
cja oraz poziomu wdra¿a-
nia zasady partycypacji (co
wydarzy³o siê w samorz¹-
dach w zakresie realizacji
zasady partycypacji).

Efektem monitorin-

gu realizacji zasady party-
cypacji spo³ecznej bêdzie
stworzenie raportu na temat
relacji miêdzy admini-
stracj¹ a obywatelami. Wy-
niki raportu zostan¹ przed-
stawione na spotkaniu
w³adz samorz¹dowych,
przedstawicieli organizacji
pozarz¹dowych, nieformal-
nych grup mieszkañców i
mediów lokalnych.

Oprócz gminy Na-
rewka w województwie
podlaskim monitoringiem
objête bêd¹ gmina Ma³y
P³ock oraz 2 powiaty (Haj-
nówka i Augustów).

„Niech siê œwiêci 1
Maja”- takie has³o przyœwie-
ca³o uczestnikom pierwszych
uroczystoœci zwi¹zanych z
obchodami Œwiêta Pracy 1-go
Maja. W tradycyjnym ju¿ po-
chodzie ulicami Bia³egostoku
zorganizowanym przez SLD i
OPZZ wziê³o udzia³ kilkadzie-
si¹t osób.

Sympatycy SLD i
zwi¹zkowcy spotkali siê przed
Pomnikiem Bohaterów Ziemi
Bia³ostockiej przy Placu Uni-
wersyteckim. Towarzyszy³a
im orkiestra dêta z Wasilkowa.
Nie zabrak³o okolicznoœcio-
wych przemówieñ. G³os za-
bra³ Janusz Kochan – wice-
przewodnicz¹cy rady woje-
wódzkiej SLD, Antoni Po-
Ÿniak – szef podlaskiego
OPZZ oraz Kazimierz Strojek
– szef rady wojewódzkiej Kra-
jowej Partii Emerytów i Ren-
cistów. Janusz Kochan nie
stroni³ od polityki i nawi¹za³
do zbli¿aj¹cych siê wyborów
prezydenckich. Wezwa³ do
g³osowania na kandydata SLD
Grzegorza Napieralskiego za-
pewniaj¹c, ¿e: „Tylko polska

lewica zadba o prawa pracow-
nicze, o wyrównanie szans
edukacyjnych”. Z kolei Anto-
ni PoŸniak przypomnia³
pierwszomajowe tradycje i
has³a towarzysz¹ce temu œwiê-
tu od ponad wieku.

Po przemówieniach i
z³o¿eniu kwiatów przed Po-
mnikiem Bohaterów Ziemi
Bia³ostockiej zebrani wziêli
udzia³ w pochodzie ulicami
Bia³egostoku.

Drug¹ uroczystoœæ na
placu pod Teatrem Drama-
tycznym pod has³ami „Godnej
pracy i p³acy” zorganizowa³a
PPS i M³odzi Socjaliœci. Tutaj
tak¿e by³y przemówienia.  Do
kilkudziesiêciuosobowej gru-
py przemówi³ Antoni PoŸniak,
szef podlaskiego OPZZ i
£ukasz Szymañski, wiceprze-
wodnicz¹cy PPS. Po krótkim
wiecowaniu zebrani pod Te-
atrem, z wieloma has³ami spo-
³ecznymi na transparentach,
przeszli  w pochodzie ulicami
miasta pod pomnik Marsza³-
ka Józefa Pi³sudskiego. W
Bia³ymstoku ka¿dy œwiêtowa³
podobnie, choæ oddzielnie. (h)

1 Maja po bia³ostocku
8 maja

odby³y siê w
B i a ³ y m s t o k u
pañstwowe ob-
chody 65 roczni-
cy Dnia Zwyciê-
stwa nad faszy-
s t o w s k i m i
Niemcami, obfi-
cie relacjonowa-
ne przez media.
Nasza redakcja
zosta³a zapro-
szona na uroczy-
stoœci zwi¹zane
z obchodami
Œwiêta Zwyciêstwa  9 maja,
zorganizowane przez Kon-
sulat Generalny Republiki
Bia³oruœ w Bia³ymstoku
wspólnie z Centrum Kultu-
ry Bia³orusi w Polsce i
Zwi¹zkiem Kombatantów
RP i By³ych WiêŸniów Poli-
tycznych – Zarz¹d Woje-
wódzki w Bia³ymstoku.

O godzinie 14-tej, na
Cmentarzu Miejskim , w
kwaterze ¿o³nierzy Armii
Radzieckiej zebra³a siê licz-
na grupa weteranów, uczest-
ników II Wojny Œwiatowej,

Dzieñ Zwyciêstwa Weteranów

walcz¹cych w Wojsku Pol-
skim, Armii Radzieckiej,
partyzantce. Uroczystoœæ
otworzy³ konsul generalny
Republiki Bia³oruœ w Bia-
³ymstoku, Micha³ Alaksiej-
czyk. Nastêpnie duchowni
czterech wyznañ, kapelani
prawos³awny, katolicki, pro-
testancki oraz imam spo-
³ecznoœci tatarskiej odprawi-
li mod³y nad grobem-pomni-
kiem poleg³ych ¿o³nierzy ra-
dzieckich. Wieñce i wi¹zan-
ki kwiatów z³o¿ono w imie-
niu wojewody podlaskiego,

marsza³ka woje-
wództwa podla-
skiego, organizacji
kombatanckich.
By³y te¿ wieñce
z³o¿one przez dele-
gacje Wojska Pol-
skiego, Stra¿y Gra-
nicznej, Armii Bia-
³oruskiej i  przy-
by³¹ delegacjê we-
teranów Armii Ra-
dzieckiej.

Po podnio-
s³ej uroczystoœci
na cmentarzu, au-

tokary przewioz³y wszyst-
kich zaproszonych do siedzi-
by konsulatu przy ul. Elek-
trycznej, gdzie w mi³ej at-
mosferze, przy obficie zasta-
wionych sto³ach wspomina-

no, wymie-
niano do-
œwiadczenia i
nie raz za-
œ p i e w a n o
s³ynne  na ca-
³ym œwiecie
r a d z i e c k i e
piosenki wo-
jenne !    (piw)
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W roku szkolnym 2009/2010 w szko³ach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez
Powiat Bielski prowadz¹cych kszta³cenie ogólne zrealizowany zosta³ projekt pn: „Zajêcia
pozalekcyjne w szko³ach ponadgimnazjalnych prowadz¹cych kszta³cenie ogólne prowadzo-
nych przez Powiat Bielski” w ramach Poddzia³ania 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów z grup o utrudnionym dostêpie do edukacji oraz zmniejszanie ró¿nic w jakoœci
us³ug edukacyjnych, Priorytet IX. Rozwój  wykszta³cenia  i  kompetencji   w  regionach,
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

Wnioskodawc¹ i realizatorem projektu by³ Powiat Bielski.
Adresaci projektu to uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych ucz¹cych siê w szko³ach

prowadz¹cych kszta³cenie ogólne, a wiêc liceów ogólnokszta³c¹cych i profilowanych.
Celem g³ównym projektu by³o wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o

utrudnionym dostêpie do edukacji oraz podniesienie jakoœci oferty edukacyjnej szkó³ ponad-
gimnazjalnych prowadz¹cych kszta³cenie ogólne, zaœ cele szczegó³owe to: zaktywizowanie
uczniów do uczestnictwa w zajêciach pozalekcyjnych realizowanych w szko³ach,  rozwój
kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, ICT i jêzyków
obcych, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kszta³cenia w zakresie
kultury fizycznej.

W projekcie uczestniczy³y szko³y: I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Tadeusza Koœciuszki
w Bielsku Podlaskim, II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Bronis³awa Taraszkiewicza z Bia³o-
ruskim Jêzykiem Nauczania w Bielsku Podlaskim oraz III Liceum Ogólnokszta³c¹ce i III
Liceum Profilowane w Zespole Szkó³ Nr 3 im. W³adys³awa Stanis³awa Reymonta w Bielsku
Podlaskim. Ka¿da ze szkó³ przygotowa³a w³asn¹ ofertê zajêæ pozalekcyjnych. W I LO w
Bielsku Podlaskim  zrealizowano nastêpuj¹ce rodzaje zajêæ:  rozwijaj¹ce kompetencje klu-
czowe z matematyki, fizyki i astronomii, chemii, biologii oraz jêzyków angielskiego i rosyj-
skiego, jak równie¿ sportowo-rekreacyjne z siatkówki i lekkoatletyki. W II LO  w Bielsku
Podlaskim zrealizowano  zajêcia  rozwijaj¹ce kompetencje kluczowe z matematyki, fizyki i
astronomii, informatyki, geografii, chemii, biologii, z jêzyków angielskiego i rosyjskiego
oraz sportowo-rekreacyjne z siatkówki. Natomiast  w III LO i III LP w Zespole Szkó³ Nr 3 w
Bielsku Podlaskim  zrealizowano zajêcia rozwijaj¹ce kompetencje kluczowe z matematyki,
geografii, biologii ,z jêzyków angielskiego i rosyjskiego oraz sportowo-rekreacyjne z siat-
kówki i koszykówki.

Realizacja zajêæ pozalekcyjnych rozpoczê³a siê w paŸdzierniku 2009 roku i zakoñczy-
³a siê  w kwietniu 2010 roku. Uczniowie pracowali w grupach (od 12 osób do 20 osób).
£¹cznie w trzech szko³ach ponadgimnazjalnych w ramach projektu uczestniczy³o w zajê-
ciach:  rozwijaj¹cych kompetencje kluczowe -335 uczniów, sportowo-rekreacyjnych - 87
uczniów. Na pocz¹tku realizacji projektu w ramach cross-financingu zosta³ zakupiony sprzêt
dydaktyczny, który  przekazano do szkó³ celem wykorzystania podczas realizacji zajêæ po-
zalekcyjnych.

Zdecydowana wiêkszoœæ zajêæ pozalekcyjnych cieszy³a siê zainteresowaniem wœród
uczniów, œwiadcz¹ o tym wyniki ankiet przeprowadzonych wœród uczestników projektu. W
grudniu 2009 r. przeprowadzono ankietê wœród 408 uczestników zajêæ. 98% ankietowanych
uczestników stwierdzi³o, ¿e oczekiwania co do zajêæ by³y spe³nione, 2%, ¿e nie. Oko³o 98,50%
uczestników by³a zadowolona z organizacji zajêæ, zaœ 1,50% by³o przeciwnego zdania. Oko-
³o 95% uczestnikom odpowiada³o tempo prowadzonych zajêæ, zaœ dla ok. 5%  by³o zbyt
wolne. Na zakoñczenie zajêæ uczestnicy wype³niali ankiety ewaluacyjne i badaj¹ce rezultaty
miêkkie. Wyniki ankiet badaj¹cych rezultaty miêkkie (zankietowano 415 uczestników za-
jêæ) wskazuj¹, ¿e u 87,71% uczestników zajêæ podniesiona zosta³a œwiadomoœæ w zakresie
korzyœci p³yn¹cych z edukacji, u 82,66% podniesione zosta³y umiejêtnoœci komunikacyjne,
u 71,33% wzrós³ poziom samooceny, zaœ 81,93% wskaza³o na podniesienie aktywnoœci na
zajêciach lekcyjnych. Podsumowuj¹c wyniki ankiet uczniowskich i wnioski prowadz¹cych
zajêcia pozalekcyjne nale¿y stwierdziæ, ¿e zak³adany cel projektu zosta³ osi¹gniêty.  Zdoby-
te umiejêtnoœci, pog³êbienie wiedzy wyrównaj¹ szanse uczniów kszta³c¹cych siê w biel-
skich szko³ach ponadgimnazjalnych na kolejny etap edukacyjny tj. studia wy¿sze, przez co
start w doros³oœæ bêdzie bardziej wyrównany w stosunku do m³odzie¿y z du¿ych miast. Re-
alizacja ró¿norodnych zajêæ pozalekcyjnych podnios³a jakoœæ oferty edukacyjnej szkó³.

Nale¿y podkreœliæ dzia³ania organów samorz¹du Powiatu Bielskiego, tworz¹ce atmos-
ferê oraz warunki sprzyjaj¹ce pozyskiwaniu œrodków finansowych na wzbogacenie oferty
edukacyjnej w szko³ach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski. Realiza-
cja w/w projektu spowodowa³a  wzbogacenie oferty edukacyjnej szkó³ o dodatkowe zajêcia
pozalekcyjne.

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Spo³ecznego oraz bud¿etu pañstwa w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Informacja z realizacji projektu „Zajêcia pozalekcyjne
w szko³ach ponadgimnazjalnych prowadz¹cych

kszta³cenie ogólne prowadzonych przez Powiat Bielski”

NAREW       NAREW
Tydzieñ Bibliotek w Narwi

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek 6 maja 2010
roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi odby³ siê
spektakl teatralny dla klas 0-III pt. „Opowieœci starego kre-
densu". Spektakl zrealizowany zosta³ w konwencji teatru
przedmiotu.

Profesor Hilary Szczebrzeszyñski wraz z roztargnion¹
asystentk¹ pani¹ Ani¹ opowiada³  historiê o „Grzecznym
Rycerzu”, który dobroci¹ pokona³ smoka oraz legendê o
„Z³otej Kaczce”. Lalki stworzone z kuchennych przedmio-
tów, mieszka³y w starym kredensie. Stolnica sta³a siê sto-
lic¹ bajkowego królestwa, gdzie rz¹dzi³ król Wa³ek Pierw-
szy, a w pobliskiej pieczarze ha³asowa³ smok stworzony z
t³uczka , drewnianych ³y¿ek i foremek do ciasta . Chlebowa
Kromka o¿y³a i nuci³a pieœñ o Z³otej Kaczce p³ywaj¹cej po
podziemnym stawie, zaœ kuchenny rêcznik po zawi¹zaniu
supe³ków zamieni³ siê w lalkê, biednego Jasia marz¹cego o
legendarnym bogactwie .

Spektakl by³ pouczaj¹cy, edukacyjny i z mora³em –
dzieci z³o¿y³y rycerskie œlubowanie przez co powiêkszy³
siê Zakon Rycerzy Grzecznoœci.             Portal U.G. Narew

Spotkanie autorskie w bibliotece
5 maja 2010 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej

w Narwi odby³o siê spotkanie autorskie z Pani¹ Dorot¹
Katende – autork¹ ksi¹¿ki pt. „Dom na Zanzibarze”. Ksi¹¿-
ka opowiada o jej pierwszym safari oraz wyprawie na Kili-
mand¿aro.

Pani Dorota Katende jest podró¿nikiem, przewodni-
kiem po Afryce, za³o¿ycielk¹ firmy Safari Travel. Organi-
zuje wyprawy do Afryki, safari, pionierskie ekspedycje,
wczasy na bia³ych pla¿ach Oceanu Indyjskiego, nurkowa-
nie oraz wypoczynek w piêknych hotelach i kameralnych
londgach na Czarnym L¹dzie. Uczestnicy spotkania mogli
obejrzeæ afrykañskie pami¹tki, ozdoby, gry, pieni¹dze itp.
oraz wys³uchaæ koncertu na bêbnie afrykañskim w wyko-
naniu mê¿a pani Doroty.

Ksi¹¿ka „Dom na Zanzibarze” dostêpna jest w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Narwi oraz w jej Filiach w
£osince i Trzeœciance.                           Portal U.G. Narew
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CZEREMCHA    CZEREMCHA    CZEREMCHA

Do trzech
razy sztuka, g³osi

stare ludowe porzekad³o. I
sprawdzi³o siê ono w Cze-

remsze. Najpierw spotkanie
w³adz gminy z ma³¿eñstwa-
mi œwiêtuj¹cymi 50 roczni-
cê zawarcia zwi¹zku  ma³-
¿eñskiego trzeba by³o odwo-
³aæ z powodu fali siarczy-
stych mrozów, kolejny ter-
min - z powodu tragicznej
katastrofy prezydenckiego
samolotu i wreszcie 29
kwietnia Wójt Gminy Mi-
cha³ Wróblewski móg³ do-
konaæ dekoracji 16 par, któ-
re przez 50 lat razem poko-
nywa³y trudy i dzieli³y rado-
œci ma³¿eñskiego po¿ycia.
Medale przyznane przez œ.p.
Prezydenta RP Lecha Ka-
czyñskiego otrzymali:

Maria i Bazyl B³ysz-
czuk – Czeremcha Wieœ

Nadzieja i Miko³aj
B³yszczuk – Czeremcha

Nadzieja i Anatol
Doroszczuk – Czeremcha

Maria i Miko³aj
Dunda – Czeremcha

Irena i Franciszek
Tadeusz Grêziak – Cze-

Drugi taki dzieñ
remcha

Nadzieja i Miko³aj
Kondraciuk – Czeremcha

Zinaida i Miko³aj
Lewczuk – Czeremcha
Wieœ

Raisa i Micha³ Lesz-
czyñscy – Czeremcha

Nadzieja i W³odzi-
mierz Maksimiuk – Zuba-
cze

Maria i W³odzimierz
Pagór – Bobrówka

Nadzieja i Miko³aj
Sawczuk – Kuzawa

Nadzieja i W³odzi-
mierz Sawczuk – Kuzawa

Eugenia i Jan Sido-
ruk – Czeremcha

Eugenia i W³odzi-
mierz Sielach – Czeremcha

Wiera i Micha³ Te-
reszczuk – Stawiszcze

Zenaida i Piotr W³a-
siukowie – Czeremcha

Wiele par nie kry³o
wzruszenia obiecuj¹c sobie
po raz drugi – po 50 latach –
wzajemny szacunek i troskê.

Po zakoñczeniu deko-
racji przyby³ych na uroczy-
stoœæ par, odby³a siê czêœæ

artystyczna w wykonaniu
uczniów miejscowej Szko³y
Podstawowej oraz Gimna-
zjum przygotowana przez

panie Alinê Soœniuk  i Irenê
Paszkowsk¹.

¯yczenia szczêœli-

wym ma³¿onkom – przede
wszystkim zdrowia i kolej-
nych rocznic – z³o¿yli Wójt
Gminy Micha³ Wóblewski,

Sekretarz Gminy Maria Iwa-
niuk, ksi¹dz Miko³aj Bia³o-
myzy i Przewodnicz¹cy
Zwi¹zku Emerytów i Renci-

stów Józef Dubkowicz. Nie
zabrak³o oczywiœcie ¿yczeñ
od najbli¿szych.

Uroczystoœæ zakoñ-
czy³a wspólna lampka szam-
pana i weselny tort, tym ra-
zem dzielony przez Kierow-
nika USC Alicjê Pytel oraz
jej zastêpczyniê Annê Ko³-
tok, które to wspania³e spo-
tkanie przygotowa³y.

Wszystkim odznaczo-
nym parom ma³¿eñskim
sk³adamy gor¹ce ¿yczenia
zdrowia, mi³oœci oraz wielu
jeszcze lat wspólnego ¿ycia.

Wies³aw S. Soko³owski
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W roku szkolnym 2009/2010 w szko³ach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Po-
wiat Bielski prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe zrealizowany zosta³ projekt pn: „Atrakcyjna
szko³a szans¹ na przysz³oœæ II edycja” w ramach Dzia³ania 9.2  Podniesienie atrakcyjnoœci i
jakoœci szkolnictwa zawodowego, Priorytet IX.   Rozwój  wykszta³cenia  i  kompetencji w
regionach, Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

Wnioskodawc¹ i realizatorem projektu by³ Powiat Bielski.
Adresaci projektu to uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych ucz¹cych siê w szko³ach pro-

wadz¹cych kszta³cenie zawodowe, tj. uczniowie techników i zasadniczej szko³y zawodowej.
Celem g³ównym projektu by³o podniesienie jakoœci oferty edukacyjnej szkó³ ponadgim-

nazjalnych prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe oraz wzmocnienie ich atrakcyjnoœci, zaœ cele
szczegó³owe to: zaktywizowanie uczniów do uczestnictwa w zajêciach pozalekcyjnych reali-
zowanych w szko³ach,  rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczo-mate-
matycznych, ICT i jêzyków obcych, przedsiêbiorczoœci, wiedzy o spo³eczeñstwie i jêzyka pol-
skiego, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kszta³cenia w zakresie zajêæ
specjalistycznych oraz kultury fizycznej, przygotowanie uczniów do wejœcia na rynek pracy.

W projekcie uczestniczy³y szko³y: Zespó³ Szkó³ Nr 1 im. Marsza³ka Józefa Klemensa
Pi³sudskiego w Bielsku Podlaskim, Zespó³ Szkó³ Nr 3 im. W³adys³awa Stanis³awa Reymonta
w Bielsku Podlaskim, Zespó³ Szkó³ Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

Ka¿da ze szkó³ przygotowa³a w³asn¹ ofertê zajêæ pozalekcyjnych. W ZS Nr 1 w Bielsku
Podlaskim  zrealizowano nastêpuj¹ce rodzaje zajêæ:  rozwijaj¹ce kompetencje kluczowe z ma-
tematyki, fizyki i astronomii,   geografii, wiedzy o spo³eczeñstwie, przedsiêbiorczoœci oraz
jêzyków angielskiego, rosyjskiego i polskiego, specjalistyczne: mechaniczne i budowlane, jak
równie¿ sportowo-rekreacyjne z siatkówki i pi³ki no¿nej halowej. W ZS Nr 3 w Bielsku Podla-
skim  zrealizowano  zajêcia  rozwijaj¹ce kompetencje kluczowe z matematyki, fizyki i astrono-
mii, informatyki i jêzyka niemieckiego oraz sportowo-rekreacyjne z siatkówki. Natomiast   w
Z S Nr 4 w Bielsku Podlaskim  zrealizowano zajêcia rozwijaj¹ce kompetencje kluczowe z:
matematyki, fizyki i astronomii, chemii, biologii,wiedzy o spo³eczeñstwie, technologii infor-
macyjnej, przedsiêbiorczoœci, z jêzyków angielskiego, niemieckiego  i rosyjskiego; specjali-
styczne z informatyki w rachunkowoœci ;  sportowo-rekreacyjne z siatkówki oraz z doradztwa
edukacyjno-zawodowego.

Realizacja zajêæ pozalekcyjnych rozpoczê³a siê w paŸdzierniku 2009 roku i zakoñczy³a
siê  w kwietniu 2010 roku. Uczniowie pracowali w grupach (od 12 osób do 20 osób). £¹cznie
w trzech szko³ach ponadgimnazjalnych w ramach projektu uczestniczy³o w zajêciach:  rozwi-
jaj¹cych kompetencje kluczowe - 356 uczniów, specjalistycznych - 39, sportowo-rekreacyj-
nych - 63 uczniów, doradztwa edukacyjno-zawodowego – 16 uczniów. Na pocz¹tku realizacji
projektu w ramach cross-financingu zosta³ zakupiony sprzêt dydaktyczny, który  przekazano
do szkó³ celem wykorzystania podczas realizacji zajêæ pozalekcyjnych.

Zdecydowana wiêkszoœæ zajêæ pozalekcyjnych cieszy³a siê zainteresowaniem wœród
uczniów, œwiadcz¹ o tym wyniki ankiet przeprowadzonych wœród uczestników projektu. W
grudniu 2009 r. przeprowadzono ankietê wœród  462 uczestników zajêæ. 98% ankietowanych
uczestników stwierdzi³o, ¿e oczekiwania co do zajêæ by³y spe³nione, 2%, ¿e nie. Oko³o 100%
uczestników by³a zadowolona z organizacji zajêæ, zaœ 2 uczestników by³o przeciwnego zdania.
Oko³o 100% uczestników odpowiada³o tempo prowadzonych zajêæ. Na zakoñczenie zajêæ
uczestnicy wype³niali ankiety ewaluacyjne i badaj¹ce rezultaty miêkkie. Wyniki ankiet badaj¹-
cych rezultaty miêkkie (zankietowano 470 uczestników zajêæ) wskazuj¹, ¿e u 91,06% uczest-
ników zajêæ podniesiona zosta³a œwiadomoœæ w zakresie korzyœci p³yn¹cych z kszta³cenia za-
wodowego, u 85,95% podniesione zosta³y umiejêtnoœci komunikacyjne, u 89,14% wzrós³ po-
ziom samooceny, zaœ 92,52% wskaza³o na podniesienie aktywnoœci na zajêciach lekcyjnych.
Podsumowuj¹c wyniki ankiet uczniowskich i wnioski prowadz¹cych zajêcia pozalekcyjne na-
le¿y stwierdziæ, ¿e zak³adany cel projektu zosta³ osi¹gniêty.  W ramach projektu zrealizowane
zosta³y dodatkowe zajêcia pozalekcyjne, co spowodowa³o uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej
szko³y, jak równie¿ podniesienie jej jakoœci. Zdobyte umiejêtnoœci, pog³êbienie wiedzy wy-
równaj¹ szanse uczniów kszta³c¹cych siê w bielskich szko³ach ponadgimnazjalnych na dal-
szym etapie nauki lub w pracy zawodowej, przez co start w doros³oœæ bêdzie wyrównany w
stosunku do m³odzie¿y z du¿ych miast.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ realizacja projektu nie by³aby mo¿liwa bez wymaganego (12%)
wk³adu finansowego ze œrodków w³asnych Powiatu Bielskiego. Wskazuje to na fakt, i¿ organy
samorz¹du Powiatu Bielskiego za priorytetowe uznaj¹ nie tylko inwestowanie w infrastrukturê
oœwiatow¹, lecz tak¿e widz¹ potrzebê inwestowania bezpoœrednio w zasoby ludzkie, w szcze-
gólnoœci m³odego pokolenia.

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Spo³ecznego oraz bud¿etu pañstwa w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Informacja z realizacji projektu
„Atrakcyjna szko³a szans¹ na przysz³oœæ II edycja”

BIELSK  PODLASKI

- Towarzysko, znajomi mówi¹, ¿e pali cygara, lubi
surow¹ cebulê, je czosnek i tatara – to s³owa marsza³ka
województwa podlaskiego, Jaros³aw Dworzañski przedsta-
wiaj¹ce prof. Leon Tarasewicz,  znakomitego malarza, któ-
remu podczas marcowej gali Podlaskiej Marki Roku w Bia-
³ostockiej Filharmonii, otrzyma³ tytu³ Honorowego Amba-
sadora Województwa Podlaskiego. Ten zaszczytny tytu³
przyznawany jest od kilku lat osobom szczególnie zas³u¿o-
nym dla naszego regionu, swoj¹ prac¹, twórczoœci¹ i doko-
naniami przyczyniaj¹cymi siê do promowania wojewódz-
twa podlaskiego w Polsce i na œwiecie.

G³ównymi bohaterami uroczystej gali fina³owej kon-
kursu Podlaska Marka 2009 roku by³y produkty, wyœmieni-
te regionalne potrawy oraz niepowtarzalne produkty, uro-
cze miejsca i najciekawsze przedsiêwziêcia. Nagrody oraz
wyró¿nienia w konkursie na Podlask¹ Markê Roku (w te-
gorocznej edycji zwyciêzca ka¿dej z kategorii otrzyma³ 15
tys. z³ na refundacjê akcji promocyjnej, a ma³y producent
w kategorii smak, otrzyma³ nagrodê rzeczow¹ na tê sam¹
kwotê) otrzyma³o w sumie 15 osób, firm i instytucji. O tytu³
walczy³o 176 kandydatów, a wœród nich by³ Turniej Wie-
dzy o Spó³dzielczoœci, którego wspó³organizatorami jest re-
dakcja „Wieœci”.

PrzejdŸmy jednak do wyników. I tak w kategorii
„Smak” (ma³y producent) bezkonkurencyjna okaza³a siê
Biruta Zimnicka, a w zasadzie produkowany przez ni¹ "ko-
min". Bardzo wysokie ciasto z miodem i bakaliami jest
popularne na SejneñszczyŸnie. Z kolei najlepszym w woje-
wództwie du¿ym producentem wed³ug kapitu³y konkursu
jest Zak³ad Miêsny "KABO", który produkuje najsmacz-
niejsz¹ w regionie kie³basê biebrzañsk¹.

W kategorii „Przedsiêwziêcie” nagrodzono Regio-
naln¹ Dyrekcj¹ Ochrony Œrodowiska w

Bia³ymstoku, która wyda³a 340-stronicowy album ze
starannie dobranymi gawêdami Simony Kossak, które na-
grywa³a dla Polskiego Rada Bia³ystok. Ksi¹¿ka podzielona
jest na rozdzia³y: wiosna, lato, jesieñ, zima i ukazuje Pod-
lasie jako jedno z najbardziej atrakcyjnych zak¹tków Pol-
ski. Wyró¿niony zosta³ Urz¹d Miejski w Bia³ymstoku za
wykonanie w ramach swoich ustawowych obowi¹zków
„Szlak Esperanto i Wielu Kultur”.

W kategorii „Produkt” bezkonkurencyjnie tytu³ Mar-
ki zdoby³a innowacyjna przyczepa "T900" wyprodukowa-
na przez najwiêkszego w kraju producenta ci¹gników rol-
niczych spó³kê Pronar z Narwi. Ta pierwsza na polskim ryn-
ku przyczepa z przesuwan¹ œcian¹, umo¿liwia roz³adunek
przewo¿onych towarów w trudnych warunkach jak np. w
niskich budynkach, na du¿ych pochy³oœciach terenu.

Za najciekawsze miejsce i tytu³ Podlaskiej Marki
Roku kapitu³a przyzna³a obiektowi narciarskiemu w Woje-
wódzkim Oœrodku Sportu i Rekreacji Szelment. Ten nowo-
czesny kompleks, bêd¹cy we w³adaniu marsza³ka woje-
wództw, zapewnia dostêp do wszelkich form turystyki ak-
tywnej. Do dyspozycji goœci przygotowano m.in. piêæ oœwie-
tlonych i naœnie¿anych tras zjazdowych, piêæ wyci¹gów o
d³ugoœci od 300 do 400 m.

Swoich laureatów wy³onili równie¿ sami Podlasia-
nie, którzy w tym roku nades³ali ponad 20 tys. kuponów na
swoich faworytów. Zdaniem mieszkañców województwa,
najlepszym ma³ym producentem (w kat. Smak) jest Anna
Okulczyk, która produkuje :Wiejskie pêtko", z kolei du-
¿ym producentem - Z.G.U. Renata i Dariusz Dworakow-
scy, twórcy smakowitej pieczeni z prosiêta "Dworu Dobarz".
W kategorii „Miejsce” nagrodzono - Park Wodny w Haj-

Przyczepa „Pronar T- 900” z Narwi z tytu³em
Podlaskiego Produktu Roku. Park Wodny w Hajnówce
i „pustaki ceramiczne PW-25” z Lewkowa laureatami
Nagrody Podlaskich Konsumentów. Zg³oszony przez nas
Turniej Wiedzy o Spó³dzielczoœci jeszcze nie zas³u¿y³ na
laury.

Podlaskie Marki 2009 roku
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BIA£OWIE¯A      BIA£OWIE¯A

Na po-
cz¹tku maja, w Bia³owie¿y
zaczê³a funkcjonowaæ nowa
stacja paliw pod szyldem
BLISKA. Do tego momentu
najbli¿szym miejscem, gdzie
mo¿na by³o zatankowaæ po-
jazd by³a Hajnówka. Stano-
wi³o to k³opot dla mieszkañ-
ców i turystów i zajmowa³o

30 kwiet-
nia, tu¿ przed d³u-
gim weekendem,
wybuch³ po¿ar w
Dworku Soplico-
wo. Kilkadziesi¹t
oddzia³ów Stra¿y
Po¿arnej zmaga³o
siê z ogniem, lecz
kompleksu hote-
lowego nie uda³o
siê ocaliæ. Na sku-
tek tragedii nikt
nie ucierpia³, za-
pobie¿ono roz-
przestrzenieniu
siê ognia na s¹-

Nowa stacja paliw

Sp³onê³a jedna z najpiêkniejszych atrakcji

czas na dojazd do oddalone-
go o 20 km, miasta.

Od maja mo¿emy ju¿
tankowaæ swoje pojazdy w
Bia³owie¿y. Nie jest to tylko
stacja zaopatrzona w paliwa,
lecz mo¿na tu równie¿ zro-
biæ podstawowe zakupy oraz
obejrzeæ  "Galeriê Trunków
Wschodu", a nawet je nabyæ.

Stacja jest otwarta od
godz. 6 do 23, a w przysz³o-
œci bêdzie ca³odobowym
punktem.

W³aœciciele stacji ofe-
ruj¹ tak¿e pokoje do wyna-
jêcia o wysokim standardzie
po³o¿one na zapleczu obiek-
tu.

(Portal UGm. Bia³owie¿a)

siednie budynki.
Straty poniesione
wskutek po¿aru
oceniono na po-
nad 30 mln. z³.

Turyœci i
mieszkañcy z
p r z e r a ¿ e n i e m
ogl¹daj¹ to, co
pozosta³o po jed-
nym z najpiêk-
niejszych obiek-
tów turystycz-
nych w regionie.

(Portal UGm.
Bia³owie¿a)

Podczas fina³u V Turnieju Wiedzy o Spó³dzielczoœci
w Brañsku specjalnymi wyró¿nieniami zosta³y uhonorowane
szko³y z województwa podlaskiego, które najbardziej efek-
tywnie i ciekawie przeprowadzi³y konkurs w swojej pla-
cówce. Wyró¿nienia te tradycyjnie zosta³y ufundowane przez
dyrektora Podlaskiego Oddzia³u Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w £om¿y, Walentego Koryckiego.
I tak puchar otrzyma³ Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 4  im.
Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim za osi¹gniête efekty

edukacyjne i wychowawcze w ramach realizacji V Turnie-
ju Wiedzy o Spó³dzielczoœci i Konkursu Historycznego
”Odkrywcy lokalnej historii. Przypomnieæ nale¿y, ¿e ta szko-
³a w grudniu ubieg³ego roku by³a organizatorem uroczystej
inauguracji konkursowych zmagañ. Ozdobnymi paterami
uhonorowane zosta³o Gimnazjum im. Tamary So³oniewicz
w Narewce za efekty wychowawcze osi¹gniête w ramach
V Turnieju i Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II w Rudce. Na-
grody przedstawicielom wyró¿niony szkó³ wrêczy³  kierow-
nik Biura Powiatowego ARiMR w Bielsku Podlaskim, Ma-
riusz Korzeniewski. Gratulujemy .

(hw)
Fot; Monika Piotrowska- Œliwiñska

Panie Bo¿e ...

Puchary od podlaskiej ARiMR

... chroñ mnie od fa³szywych przyjació³, bowiem
z wrogami wiem co robiæ chcia³oby siê powiedzieæ s³u-
chaj¹c jak to niektórzy prominentni politycy lewicy pro-
muj¹ swojego kandydata. Zapewne ich zdaniem g³osze-
nie wszem i wobec, i¿ w drugiej turze prezydenckich
wyborów popr¹ kandydata Platformy zachêci wyborców
do g³osowania – ich wzorem - w pierwszej turze na Grze-
gorza Napieralskiego. Moim zdaniem bêdzie odwrot-
nie. Przeciêtny wyborca kieruje siê zazwyczaj przewrot-
na logik¹ nie marnowania g³osu. Wiêc pomyœli, skoro
przywódcy lewicy (na szczêœcie nie wszyscy) uwa¿aj¹,
¿e Grzegorz nie ma szansy wejœæ do drugiej tury   wiêc
po co mam marnowaæ swój g³os, zag³osuje od razu na
Komorowskiego lub Kaczyñskiego. W najlepszym ra-
zie (dla kogo?) zostanie w domu.  Ale tak to ju¿ jest jak
siê lewicowoœæ ma na jêzyku a nie w sercu.

A tak na marginesie, kto mi wyjaœni czym tak na-
prawdê PO ró¿ni siê od PiS-u a Komorowski od Ka-
czyñskiego poza – oczywiœcie – „obrazem” wykreowa-
nym przez media.                                 Zbigniew Podlaski

nówce. W kategorii „Przedsiêwziêcie” uczestnicy plebiscytu
nagrodzili Dni Kultury Studenckiej - Juwenalia 2009 Bia-
³ystok organizowane przez Porozumienie Uczelni Bia³ostoc-
kich. Pustaki ceramiczne LPW-25 z Ceramiki Budowlanej
w Lewkowie otrzyma³y nagrodê publicznoœci w kategorii
„Produkt”. Dla wszystkich uczestników konkursu zaœpie-
wa³ Janusz Radek oraz bia³ostocka grupa „ Andreas WOAK
Band”

Hieronim T. Wawrzyñski

Cd. ze str. 4
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Z Bogus³awem Dêb-
skim, wicemarsza³kiem Wo-
jewództwa Podlaskiego
rozmawia Hieronim T.
Wawrzyñski

- Sprawuje Pan nad-
zór m.in. nad Departamen-
tem Zdrowia oraz Depar-
tamentem Polityki Regio-
nalnej w Urzêdzie Mar-
sza³kowskim Wojewódz-
twa Podlaskiego. W jaki
sposób praca Pana i pod-
leg³ych Panu Departamen-
tów zmienia ¿ycie miesz-
kañców województwa ?

- Panie redaktorze
nadzoruj¹c podleg³e mi De-
partamenty staram siê dbaæ
o równomierny rozwój ca³e-
go województwa. Za nie-
zwykle istotne, uwa¿am po-
prawê dostêpu lokalnej spo-
³ecznoœci do nowoczesnej
aparatury  oraz wysokiej ja-
koœci udzielanych œwiad-
czeñ medycznych. W zwi¹z-
ku z tym staram siê, aby Za-
rz¹d Województwa dofinan-
sowywa³ zakup nowocze-
snego sprzêtu medycznego
oraz remonty i modernizacje
budynków szpitalnych.

- Wiemy, ¿e wiêk-
szoœæ funduszy na cele me-
dyczne trafia do najwiêk-
szych oœrodków miejskich,
czyli Bia³egostoku, Suwa³k
i £om¿y, gdzie funkcjonuj¹
szpitale wojewódzkie. Jak
w zwi¹zku z tym, w odnie-
sieniu do rozwoju zrówno-
wa¿onego, wygl¹da sytu-

acja w powiatach biedniej-
szych, jak bielski, hajnow-
ski czy siemiatycki? Z ja-
kich Ÿróde³ p³yn¹ tam
œrodki?

- W latach 2008-2010
czerpaliœmy na ten cel œrod-
ki z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego, Kontraktu
Wojewódzkiego oraz z Pañ-
stwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych. Z tych Ÿróde³ na
inwestycje w s³u¿bê zdrowia
powiat siemiatycki otrzyma³
ponad 2 mln 350 tys. z³, na-
tomiast powiaty hajnowski i
bielski - ponad 6,5 mln z³
ka¿dy. Jak ju¿ wspomnia³em
staramy siê, aby rozwój by³,
w miarê mo¿liwoœci, jak naj-
bardziej równomierny jed-
nak s¹ pewne granice asymi-
lacji œrodków, w zwi¹zku z
czym oœrodki mniejsze
otrzymuj¹ proporcjonalnie
mniejsze dotacje.

- Czy móg³by Pan
Wicemarsza³ek wskazaæ
kilka konkretnych inwe-
stycji w s³u¿bê zdrowia w
wy¿ej wymienionych po-
wiatach?

- W Hajnówce na ter-
momodernizacje SP ZOZ
otrzyma³ blisko 4,2 mln z³.
Ponad 800 tys. z³ szpital
otrzyma³ na rozszerzenie
zastosowania ma³oinwazyj-
nych technik operacyjno-
diagnostycznych. Kosztem
1,4 mln z³ rozbudowany i

Inwestycje w zdrowie
doposa¿ony zosta³ równie¿
Oddzia³ Psychiatryczny. W
Bielsku Podlaskim za 5,5
mln z³ przebudowano i do-
posa¿ono blok operacyjny w
SP ZOZ. Wykonano równie¿
remont pododdzia³u nie-
mowlêcego oraz dzieciêce-
go za blisko 300 tys. z³. W
Siemiatyczach ponad 1,2
mln z³ trafi³o na termomo-
dernizacjê budynku SP ZOZ
wraz z modernizacj¹ syste-
mu ciep³owniczego. Szpital
otrzyma³ równie¿ ponad mi-
lionow¹ dotacjê na unowo-
czeœnienie diagnostyki ra-
diologicznej i endoskopo-
wej.  Nie wymieni³em tu kil-
ku jeszcze innych, mniej-
szych inwestycji. W ramach
uzupe³nienia, chcia³bym za-
znaczyæ, i¿ równie¿ prywat-
ne podmioty medyczne
otrzymuj¹ wsparcie inwesty-
cyjne g³ównie, z Regional-
nego Programu Operacyjne-
go. S¹ to przede wszystkim
zak³ady optyczne oraz pod-
mioty z bran¿y stomatolo-
gicznej. Kierunki wsparcia
bêdziemy kontynuowaæ.

- Dziêkujê za rozmo-
wê.

 Rozmawia³:
 Hieronim T. Wawrzyñski

Historia Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim 1919- 2009

Spod znaku harcerskiej lilijki
24 kwietnia 2010

r. w I Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym  im. T. Ko-
œciuszki w Bielsku Pod-
laskim odby³a siê pro-
mocja ksi¹¿ki „Historia
Hufca ZHP w Bielsku
Podlaskim 1919 –
2009” druha hm. Wie-
s³awa Falkowskiego.
Monografia hufca jest
podsumowaniem  dzia-
³alnoœci 90 - lecia biel-
skiego harcerstwa.

Po w prowadze-
niu sztandarów hufca,
odœpiewaniu hymnu

harcerskiego i rozpaleniu
symbolicznego ogniska, hm.
Marek Boratyñski - komen-
dant Hufca ZHP w Bielsku
Podlaskim poprosi³ o po-
wstanie i uczczenie minut¹
ciszy ofiar katastrofy pod
Smoleñskiem. Licznie ze-
branych powita³a Jolanta
Jancewicz, dyrektor liceum.
Nastêpnie uczniowie li-
ceum, pod kierunkiem Tade-
usza Szereszewskiego,
przedstawili monta¿ s³owno
- muzyczny ukazuj¹cy dro-
gê uzyskania wolnoœci tak
œciœle zwi¹zan¹ z histori¹
bielskiego harcerstwa, któ-
rego pierwsze dru¿yny po-
wsta³y ju¿ w marcu 1919 r.
w tej szkole.

Sylwetka Autora
Wies³aw Falkowski

urodzi³ siê w 1931 roku na
Polesiu. Wysiedlony w 1939
roku z Brzeœcia nad Bugiem,
przyjecha³ z rodzin¹ do Biel-

ska Podlaskiego. Z harcer-
stwem zwi¹za³ siê w Liceum
im. T. Koœciuszki. By³a to
wiêŸ z harcerstwem na ca³e
¿ycie. Przez 60 lat z pasj¹
pe³ni³ s³u¿bê na rzecz dzieci
i m³odzie¿y.

- W zwi¹zku z 90 - le-
ciem harcerstwa w Bielsku
Podlaskim komendant huf-
ca Marek Boratyñski popro-
si³ mnie o spisanie dziejów
bielskiego harcerstwa od
roku 1919 po dzieñ dzisiej-
szy – wspomina Wies³aw
Falkowski, autor publikacji.
– Nie mia³em zbyt wiele
czasu. Musia³em sprê¿yæ siê
i zebraæ relacje od jeszcze
¿yj¹cych, najstarszych in-
struktorów hufca i skomple-
towaæ zdjêcia. Zebra³em
doœæ du¿o materia³u, choæ
nie uda³o mi siê dotrzeæ do
wszystkich dokumentów i
osób.

(szet)

NAREWKA

23 kwietnia 2010 roku o godzinie 17,00 w
Galerii im. Tamary So³oniewicz odby³ siê wernisa¿ wysta-
wy poplenerowej „Zimowego Pleneru Malarskiego Lew-
kowo 2010”. Wernisa¿ rozpocz¹³ siê wyst¹pieniem komi-
sarza pleneru Pana Kazimierza Jurgielañca. Pomimo sro-
giej zimy , która nas dotknê³a w tym roku atmosfera plene-
ru malarskiego by³a niezwykle gor¹ca – powiedzia³ pan
Komisarz. Artyœci uwielbiaj¹ Œwietlicê Samorz¹dow¹ w
Lewkowie Starym i warunki tam panuj¹ce. To magiczne

miejsce stwarza idealne warunki do pracy, ale te¿ przepiêk-
ne  klimaty jak te¿ niezwykli mieszkañcy. To w³aœnie tam
powsta³o wiele prac nie tylko malarskich ale te¿ rzeŸby w
glinie, w drewnie. Pozytywn¹ opiniê o plenerze wyrazi³ tak¿e
Wójt Gminy Narewka Pan Miko³aj Pawilcz oraz Pan Wik-
tor Kabac i Pan Micha³ Jañczuk. Podziwiaj¹c prace arty-
stów mo¿na by³o delektowaæ siê przepiêknymi zimowymi
krajobrazami, wymieniaæ swoje spostrze¿enia, udzieliæ
wywiadu. By³ to ju¿ 9 plener malarski. Dziêki ich organiza-
cji zgromadziliœmy pokaŸn¹ kolekcjê obrazów i wzbogaci-
liœmy nie tylko nasz¹ galeriê ale te¿ obrazy zosta³y przeka-
zane do Pokoi Goœcinnych w Lewkowie Starym oraz do
Oœrodka Edukacji Ekologicznej „Zielona Szko³a”.Organi-
zatorami pleneru byli Gminny Oœrodek Kultury oraz Urz¹d
Gminy w Narewce.                                                        (as)

Wernisa¿ w Narewce

W dniu 3 maja w Biel-
sku Podlaskim odby³y siê
powiatowe uroczystoœci
zwi¹zane z 219. rocznic¹
uchwalenia Konstytucji 3
Maja. Dodatkowym punk-
tem programu by³o posadze-
nie dwóch dêbów pamiêci,

poœwiêconych ofiarom kata-
strofy lotniczej pod Smoleñ-
skiem w dniu 10 kwietnia
br., w czasie której zginêli
m.in. prezydent RP Lech
Kaczyñski wraz z ma³¿onk¹

(Portal Starostwa
Bielskiego)

Wójt Gminy Narewka, GOK i Stra¿ Graniczna,
zapraszaj¹ 30 maja do Amfiteatru w Narewce
na Festyn Ludowy i Œwiêto Stra¿y Granicznej.
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SPORTOWA GALA „WIEŒCI PODLASKICH” W HAJNÓWCE
6 maja br. w sali kon-

ferencyjnej Starostwa Haj-
nowskiego mia³a miejsce
mi³a uroczystoœæ. Tego dnia
odby³o siê podsumowanie
plebiscytu na „Najpopular-
niejszego Sportowca i Tre-
nera Ziemi Hajnowskiej
2009 r.”.

Tu¿ przed rozpoczê-
ciem Gali, sala, w której od-
bywa³a siê uroczystoœæ, pê-
ka³a w szwach. Za sto³em
prezydialnym zasiedli za-
proszeni goœcie: W³odzi-
mierz Cimoszewicz, wybit-
ny polityk, Senator RP, któ-
ry od ubieg³orocznego Ple-
biscytu patronuje wspó³za-
wodnictwu zorganizowane-
mu przez „Wieœci Podla-
skie”. Obok zasiedli: Janusz
Kochan – Prezes Podlaskiej
Rady Olimpijskiej PKOl,
Sergiusz Koj³o – Przewod-
nicz¹cy Rady Powiatu Haj-
nowskiego, W³odzimierz
Pietroczuk – Starosta Haj-
nowski, Jerzy Sirak – Kanc-
lerz Kapitu³y Plebiscytu, Wi-
cestarosta Hajnowski, Wie-
s³aw Soko³owski i Wies³aw
Pietuch – dziennikarze kie-
ruj¹cy redakcj¹ „Wieœci
Podlaskie” oraz Ryszard
Œwierczewski – Prezes Pod-
laskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Transplantologii.

Na uroczystoœæ
przybyli tak¿e w³oda-
rze miast i gmin po-
wiatu hajnowskiego,
kierownicy instytucji
i zak³adów pracy, dy-
rektorzy szkó³, na-
uczyciele i trenerzy
oraz sportowcy i ich
rodziny.

Gala rozpoczê³a siê
od smutnego akcentu. Uro-
czyste jej otwarcie poprze-
dzi³a minuta ciszy, któr¹ ze-
brani uczcili pamiêæ ofiar
katastrofy prezydenckiego
samolotu pod Smoleñskiem.

Nastêpnie odegrano

hymn olimpijski, po czym
uroczystego otwarcia Gali
dokona³ Jerzy Sirak – Kanc-
lerz Kapitu³y XI Plebiscytu
na Najpopularniejszego
Sportowca i X - na Najpo-
pularniejszego Trenera Zie-
mi Hajnowskiej, który
przedstawi³ za³o¿enia tego

sportowego wspó³zawod-
nictwa i powita³  przyby³ych.

W dalszej kolejnoœci
g³os zabra³ wydawca „Wie-
œci” – Wies³aw Soko³owski
i w skrócie przedstawi³ hi-
storiê Plebiscytu.

W chwilê po tym na-
st¹pi³a jedna z najmilszych
chwil Gali. W³odzimierz
Cimoszewicz – Senator RP
wrêczy³, ufundowan¹ przez
siebie statuetkê, Ryszardowi
Paterowi.

Jest to szczególne
wyró¿nienie za wieloletni¹
aktywn¹ dzia³alnoœæ  Pana
Ryszarda na rzecz rozwoju
sportu w Powiecie Hajnow-
skim i dokumentowanie
jego historii oraz za wspó³-
pracê przy organizacji
pierwszych oœmiu edycji
plebiscytu sportowego
„Wieœci”.

Przybyli sportowcy i
trenerzy z niecierpliwoœci¹
oczekiwali na og³oszenie
wyników.

Jako pierwsze og³o-
szono wyniki  plebiscytów w
miastach i gminach. Oto ich
wyniki:

Miasto Hajnówka (III
Plebiscyt). I m. - Daniel
Saczko, II - Hubert Maglew-
ski, III - Wojciech Wojtkow-
ski, IV - Mateusz Antoniuk,

V - Jacek Czernuszyc, VI -
Rados³aw Dmitruk.

Miasto Kleszczele ( I
Plebiscyt).  I m. - Izabela
Wierszko, II - Magdalena
Martynowicz, III - Marta
Roszczenko, IV - Magdale-
na Gryniewicka, V - Marcin
Szklaruk.

Gmina Czeremcha
(III Plebiscyt).  I m. - Dawid
Smyk, II – Mateusz Cha-
niewski, III -Wiktoria So-
œniuk, IV - Ilona Nestero-
wicz.

Gmina Narewka (III
Plebiscyt).  I m. - Andrzej
Skiepko, II - Micha³ Trusie-
wicz, III -Norbert Stulgis, IV
- Jan Januszkiewicz.

Laureatów nagradzali,
ufundowanymi przez siebie
pucharami, burmistrzowie i
wójtowie poszczególnych
miast i gmin.

Bardziej zaciêta wal-
ka o zwyciêstwo w poszcze-
gólnych kategoriach odby³a
siê  na szczeblu powiatu.
Ostatecznie o zwyciêstwie w
tej klasyfikacji zdecydowali
g³osuj¹cy czytelnicy „Wie-
œci Podlaskich”. Oto wyniki
XI Plebiscytu na „Najpopu-
larniejszego Sportowca Zie-
mi Hajnowskiej”:

Kat. junior:  I m. -
Dawid Smyk, II - Natalia
Gromotowicz, III - Izabela
Wierszko, IV - Hubert Ma-
glewski, V - Magdalena
Martynowicz, VI - Mateusz
Antoniuk.

Puchary, nagrody i
dyplomy laureatom wrêczyli
Jerzy Sirak – Wicestarosta
Hajnowski i Eugeniusz
Saczko - Zastêpca Kancle-
rza Kapitu³y.

Kat. senior:  I m. -
Stefan Ochryciuk, II - Daniel
Saczko, III - Norbert Stulgis,
IV  - Paulina Tieœluk, V -
Wojciech Wojtkowski, VI -
Rados³aw Dmitruk.

Zwyciêzców nagro-
dzili W³odzimierz Pietro-
czuk – Starosta Hajnowski i
Sergiusz Koj³o  - Przewod-
nicz¹cy Rady Powiatu Haj-
nowskiego.

Kat. oldboj:  I m. –
Andrzej Skiepko, II – Jan
Januszkiewicz.

Laureatów, ufundo-
wanymi przez siebie pucha-
rami, nagrodzi³ Senator RP
– W³odzimierz Cimosze-
wicz, a albumami ksi¹¿ko-
wymi – Janusz Kochan –
Prezes Podlaskiej Rady

Olimpijskiej.
W X Plebiscycie na

Najpopularniejszego Trene-
ra Ziemi Hajnowskiej  zwy-
ciê¿y³ Mateusz Gutowski
przed Cezarym Szyku³¹. Na
kolejnych miejscach sklasy-

fikowani zostali:  III - Alina
Soœniuk, IV -  Alina ¯uko-
wiecka, V - Edward Tere-
bun.

Puchary i nagrody
zwyciêzcom,  w imieniu
fundatora Krzysztofa Jurgie-
la, wrêczyli – Albert Litwi-
nowicz, Wójt Gminy Bia³o-
wie¿a i wydawca „Wieœci”
– Wies³aw Soko³owski.

Laureatom serdecznie
gratulujemy i ¿yczymy ko-
lejnych sukcesów.

Jeœli ktoœ myœli, ¿e
ceremonia nagrodzenia naj-
popularniejszych ludzi spor-
tu by³a ostatnim akcentem
Gali to siê myli.

W chwilê po niej g³os
zabra³ Janusz Kochan.
Przedstawi³  dokonania Pod-
laskiej Rady Olimpijskiej na
przestrzeni ostatnich lat oraz
podziêkowa³ samorz¹dow-
com i dzia³aczom sporto-
wym wrêczaj¹c odznakê 90-
lecia PKOl „Za zas³ugi dla
polskiego ruchu
o l i m p i j s k i e g o ”
W³odzimierzowi
Cimoszewiczowi,
Ryszardowi Patero-
wi Wies³awowi So-
ko³owskiemu i Ry-
szardowi Œwier-
czewskiemu. Po-
nadto albumami o
tematyce sportowej
nagrodzeni zostali Sergiusz
Koj³o, W³odzimierz Pietro-
czuk i Jerzy Sirak.

By³y te¿ akcenty po-
zasportowe. Ryszard Œwier-
czewski, w imieniu Podla-
skiego Stowarzyszenia na
Rzecz Transplantologii,
wrêczy³ dyplomy-podziêko-
wania ludziom nios¹cym
pomoc potrzebuj¹cym. W
gronie tym znaleŸli siê:
Grzegorz Tomaszuk – Dy-
rektor hajnowskiego szpita-
la, Halina Wiœniewska –
Kierownik Zak³adu Pielê-

gnacyjno – Opiekuñczego w
Hajnówce, Jerzy Sirak – Wi-
cestarosta Hajnowski i Mi-
cha³ Wróblewski -Wójt
Gminy Czeremcha.

Na zakoñczenie Gali
W³odzimierz Pietroczuk go-

r¹co podziêkowa³
redakcji „Wieœci
Podlaskich” za
dotychczasow¹
10-letni¹ ju¿
w s p ó ³ p r a c ê
¿ycz¹c jednocze-
œnie, by trwa³a
nadal przez kolej-

ne dekady. Z tej okazji wrê-
czy³ na rêce Wies³awa Pie-
tucha pami¹tkowy grawer-
ton.

Dziêkujemy
Po oficjalnym zakoñ-

czeniu Gali d³ugo jeszcze
trwa³a dyskusja, na temat, co
zrobiæ by Plebiscytem zain-
teresowaæ jeszcze szersze
rzesze sportowców i trene-
rów?

Od redakcji: Serdecz-
nie dziêkujemy patronom
imprezy  Panom: W³odzi-
mierzowi Cimoszewiczowi,
Senatorowi RP, Krzysztofo-
wi Jurgielowi, Pos³owi RP i
Podlaskiej Radzie Olimpij-
skiej, gospodarzowi impre-
zy – Starostwu Hajnowskie-
mu, Kapitule Plebiscytu -
Panom Jerzemu Sirakowi i
Eugeniuszowi Saczko oraz
Paniom Julicie Tokajuk i
Joannie £apiñskiej za
sprawne prowadzenie Gali.
Szczególne s³owa podziêko-

wania kierujemy do  spon-
sorów Plebiscytu - to dziêki
ich hojnoœci mogliœmy
skromnymi nagrodami uho-
norowaæ wszystkich laure-
atów – dziêkujemy:  Staro-
stwu Powiatowemu w Haj-
nówce, Bankowi Spó³dziel-
czemu w Hajnówce, Wój-
tom Gmin w Bia³owie¿y,
Czeremsze i Narewce. Dziê-
kujemy równie¿ Telewizji
Kablowej Hajnówka SP. j.

Do zobaczenia za rok!
  (ars)
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PROGRAM  XIX  MIÊDZYNARODOWEGO
FESTIWALU  MUZYKI  CERKIEWNEJ

„HAJNÓWKA  2010”
Opera i Filharmonia Podlaska w Bia³ymstoku, ul. Podleœna 2

INAUGURACJA  FESTIWALU
19.05.2010 (œroda), godz. 18.00

Otwarcie  Festiwalu
Chór Wy¿szej Szko³y Administracji Publicznej w Bia³ymstoku pod dyr. Anny Ol-
szewskiej
Chór Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów w Bia³ymstoku pod dyr. Ligii Hnidec
Pañstwowa Akademicka Kapela Chóralna Rosji im. A. Jur³owa w Moskwie pod dyr.
Gienadija Dmitriaka

Koncert Inauguracyjny
Romuald Twardowski – „Liturgia Kijowska”  wykonuje: Pañstwowa Akademicka
Kapela Chóralna Rosji im. A. Jur³owa  pod dyrekcj¹ Gienadija Dmitriaka

PRZES£UCHANIA  KONKURSOWE
20.05.2010 (czwartek) godz. 17.00
1. Chór Mieszany – Wilno (Litwa)
2. M³odzie¿owy Chór – Kamieniec (Bia³oruœ)
3. Chór „Mariawita”- Stryków (Polska)
4. M³odzie¿owy Chór „O czudiesie” – Kijów (Ukraina)
5. Moskiewski Chór „Mart-Akkord” – Moskwa (Rosja)
6. Kameralny Chór „ Atzalynas” – Szaulaj (Litwa)
7. Chór „Viva la musica”- Odessa (Ukraina)
8. Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego – (Polska)
21.05.2010 (pi¹tek) godz. 15.00
1. M³odzie¿owy Chór „Likrin”- Kijów (Ukraina)
2. Dzieciêcy Chór Radia i TV Litwy – Wilno (Litwa)
3. Chór Pañstwowego Koled¿u Muzycznego – Grodno (Bia³oruœ)
4. Chór „Gaudeamus” Pañstwowego Uniwersytetu Muzycznego – Bielcy (Mo³da-
wia)
5. Chór „Collegium Musicum” Pañstwowego Uniwersytetu Sztuki – Belgrad (Ser-
bia)
6. Chór Pañstwowego Koled¿u Muzycznego – Sankt Petersburg ( Rosja)
7. Chór Akademii Muzycznej  - Sarajewo Wschodnie (Boœnia i Hercegowina)
22.05.2010 (sobota) godz. 15.00
1. Kameralny Chór „Salutaris”- Miñsk (Bia³oruœ)
2. Chór Kameralny Akademii Medycznej – Wroc³aw (Polska)
3. Kameralny Chór Miasta Siergijew Posad – Rosja
4. Zespó³ „Orthodox Singers” – Tallin (Estonia)
5. Pañstwowy Zespó³ Republiki Ad¿arskiej “Batumi” - Batumi (Gruzja)
6. Chór Filharmonii Wroc³awskiej -  (Polska)
7. Doñska Kapela Chóralna „Anastasija” – Rostow  n. Donem ( Rosja)
8. Kijowska Mêska Kapela Chóralna im. Rewuckiego – Kijów (Ukraina)

ZAKOÑCZENIE FESTIWALU
23.05.2010 (niedziela)
godz. 14.30 – Og³oszenie werdyktu Jury i wrêczenie nagród
godz. 16.00 – Koncert Galowy


