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60-lecie Domu Dziecka w Bia³owie¿y

BIA£OWIE¯A      BIA£OWIE¯A      BIA£OWIE¯A

Historia dzieciêcym losem pisana
(lata 1950-1960)

1 luty  1950 roku, to
data znamienna dla Bia³o-
wie¿y. Tego dnia Powiatowa
Rada Narodowa w Bielsku
Podlaskim podjê³a decyzjê o
utworzeniu w Bia³owie¿y

Cd. str. 8

Domu Dziecka.
Na stanowisko kie-

rownika tej placówki powo-
³ano Eugeniê Miñko, która
nastêpnego ju¿ dnia rozpo-
czê³a dzia³ania by Dom
Dziecka jak najszybciej

otworzy³ swe podwoje. Na
jego siedzibê przeznaczono
dwa budynki wzniesione w
okresie miêdzywojennym
przez angielsk¹ firmê Cen-
tury, która eksploatowa³a
drewno z Puszczy Bia³owie-
skiej.

24 maja tego¿ same-
go roku przybyli pierwsi wy-
chowankowie Jadwiga i Sta-
nis³aw Staniszewscy.

Pierwsze lata istnienia
placówki by³y trudne. Bra-
kowa³o funduszy na wydat-
ki zwi¹zane z jej utrzyma-
niem oraz zatrudnieniem od-
powiedniej iloœci wycho-
wawców i pracowników ad-

ministracyjno – socjalnych.
Od 1 marca 1951 roku

nast¹pi³a zmiana na stano-
wisku kierownika – funkcjê

tê przyjê³a Maria Rybnik, a
nied³ugo po niej, pani Czar-
kowska. W lutym 1952 roku

Kiedy powsta³ Dom

Dziecka w Bia³owie¿y?

Dlaczego tu go zlokalizo-

wano? Kto by³ pierwszym

dyrektorem?

Roman Szpakowicz,

dyrektor Domu Dziecka w

Bia³owie¿y. 1 lutego 1950
roku Powiatowa Rada Naro-
dowa w Bielsku Podlaskim
powo³a³a Pañstwowy Dom
Dziecka w Bia³owie¿y. Jego
kierownikiem zosta³a Pani
Eugenia Miñko. 24 maja
1950 roku do placówki przy-
byli pierwsi wychowanko-

wie – Jadwiga Staniszewska
i Czes³aw Staniszewski.
Dom dziecka mieœci³ siê w
dwóch budynkach wybudo-
wanych w okresie miêdzy-
wojennym przez angielsk¹
firmê „Century” eksploatu-
j¹cej lasy Puszczy Bia³owie-
skiej. Z uwagi na koniecz-
noœæ przeprowadzenia re-
montu budynku od 1 wrze-
œnia 1978 roku placówka zo-
sta³a przeniesiona do cen-
trum Bia³owie¿y w bezpo-
œrednim s¹siedztwie szko³y
podstawowej i w chwili
obecnej równie¿ gimnazjum
oraz Parku Pa³acowego.
Obecna lokalizacja jest bar-
dzo korzystna dla wycho-
wanków naszej placówki.
Przede wszystkim maj¹ bli-
sko do szko³y, ale tak¿e sta-
dionu sportowego, kina i
sklepów.

Ilu wychowanków

przewinê³o siê przez

Wasz¹ placówkê?Czy

utrzymujecie z nimi kon-

takt?Czy wychowankowie

utrzymuj¹ kontakty miê-

dzy sob¹?

Przez placówkê prze-
winê³o siê ju¿ 1323 wycho-
wanków. Oczywiœcie czêœæ
z nich utrzymuje kontakt
miêdzy sob¹, a tak¿e z na-
szym domem dziecka.

Czy g³osy prasowe i z
innych œrodowisk o prze-
brzmia³ym modelu Domów
Dziecka w Polsce s¹ s³usz-
ne?Rodzinne domy dziecka
to przysz³oœc?

Nie s¹ one s³uszne.
Czêsto zdarza siê, ¿e dzieci
wracaj¹ do nas z rodzinnych
domów dziecka, rodzin za-
stêpczych, czy te¿ nawet ro-
dzin adopcyjnych.

Wasi najwybitniejsi

wychowankowie – kim

s¹,gdzie mieszkaj¹ i pracu-

ja?

Nie mogê tu wymie-
niæ nazwisk, poniewa¿ nie
wiem czy te osoby sobie
tego ¿ycz¹, ale wielu na-

Cd. str. 9

Domy Dziecka s¹ nadal potrzebne

W  drug¹ œrodê czerwca marsza³ek województwa pod-
laskiego, Jaros³aw Dworzañski spotka³ siê samorz¹dowca-
mi z powiatów wysokomazowieckiego i bielskiego. Celem
wizyty by³o omówienie zagadnieñ zwi¹zanych z podzia³em
œrodków unijnych przydzielanych przez Urz¹d Marsza³kow-
ski Województwa Podlaskiego pochodz¹cych z RPOWP,
POKL, PROW a tak¿e podsumowaniem dwu i pó³ letniej
pracy Zarz¹du Województwa Podlaskiego. Spotkanie w
Bielsku Podlaskim rozpoczê³a prezentacja filmu promuj¹-
cego województwo podlaskie.  Obejrzeli go wszyscy wój-
towie z terenu powiatu, burmistrzowie, dyrektor szpitala w
Bielsku Podlaskim. Spotkaniu przewodniczy³ Starosta Biel-
ski Jerzy Snarski. Z informacji przez niego przedstawio-
nych wynika, ¿e powiat bielski do tego roku otrzyma³ dofi-
nansowanie z funduszy unijnych w wysokoœci 44,9 mln z³.
a na inwestycje drogowe w ramach Projektu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011- 9,4 mln z³.

Podczas dyskusji najwiêcej czasu poœwiêcono tema-
tyce dotycz¹cej inwestycji drogowych.  Burmistrzów i wój-
tów z powiatu bielskiego interesowa³y plany modernizacji
dróg wojewódzkich przebiegaj¹cych przez powiaty. Wszy-
scy podkreœlali, ¿e w tej dziedzinie jest jeszcze du¿o do zro-
bienia. Podjêta zosta³a kwestia budowy lotniska regional-
nego. Dzia³acze samorz¹dowi apelowali aby budowê portu
potraktowaæ priorytetowo i pozostaæ przy wybranej lokali-
zacji. Mówiono równie¿ o dobrej wspó³pracy z pracowni-
kami urzêdu marsza³kowskiego na etapie tworzenie pro-
jektów i sk³adana wniosków.

(t)

Marsza³ek w Bielsku Podlaskim
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Zarz¹d Wo-
jewództwa Podlaskiego pod
koniec maja podj¹³ decyzjê
o skierowaniu do realizacji
szeœciu projektów turystycz-
nych. Wp³ynê³y one na kon-
kurs w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego
(Dzia³ania 3.1 Rozwój
atrakcyjnoœci turystycznej
regionu – projekty infra-
strukturalne).

D o f i n a n s o w a n i e
otrzyma³ projekt wybudo-

NAREWKA       NAREWKA       NAREWKA

25 maja br. w Gmin-
nym Oœrodku Kultury w Na-
rewce (powiat hajnowski)
odby³o siê spotkanie integra-
cyjne osób niepe³nospraw-
nych z okazji Œwiatowego
Dnia Inwalidy. Przybyli
cz³onkowie Polskiego
Zwi¹zku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów z ca³ej
gminy. Imprezê przygotowa³
Zarz¹d Rejonowy PZER i I
pod kierunkiem przewodni-
cz¹cej ZR, Jadwigi Karpiuk.

Z czêœci¹ artystyczn¹
wyst¹pili uczniowie naj-
m³odszych klas Zespo³u
Szkó³ w Narewce. ¯yczyli
ludziom starszym du¿o
zdrowia, radoœci, pomyœlno-
œci oraz pociechy z dzieci i
wnucz¹t.

By³ i poczêstunek, na
który z³o¿y³y siê smaczne
dania gor¹ce – zupa, kotlet
schabowy, kawa, herbata,
ciasta i cukierki. Uczestni-
cy spotkania wziêli udzia³ w
konkursie œpiewaczym. Go-
r¹cymi oklaskami nagrodzo-
no wystêpy Anny Stulgis,
Eugenii Wierbickiej, Zina-

To by³a pierwsza
taka impreza dla niewido-
mych i s³abowidz¹cych w
gospodarstwie agrotury-
stycznym „Bora – Zdrój” w
Lewkowie Nowym (po-
wiat hajnowski). 5 czerw-
ca br. zorganizowa³ j¹ Za-
rz¹d Ko³a Terenowego Pol-
skiego Zwi¹zku Niewido-
mych w Hajnówce.

Uczestnicy imprezy
przyjechali do „Bora-Zdro-
ju” Ludmi³y i Borysa Ko-
z³owskich autokarem o
godz.11,00. Gospodarz –
utalentowany gawêdziarz –
oprowadzi³ goœci po swo-
jej zagrodzie, w której
znajduje siê skansen „Wieœ
dawniej”. Kilkaset zgro-
madzonych eksponatów, to
dawne maszyny i sprzêty
rolnicze. Z zainteresowa-
niem obejrzano te¿ wypo-
sa¿enie chaty wiejskiej
sprzed stu lat.

W gospodarstwie
agroturystycznym znajdu-
je siê te¿ „Galeria leœna”.
W otoczeniu drzew i krze-
wów, za plecionym p³otem,

Stanica w Narewce

Dzieñ Inwalidy w Narewce

wania stanicy kajakowej w
gminie Narewka. Z RPO na
ten cel przekazane zostanie
802 tysi¹ce z³otych, co sta-
nowi 60 procent kosztów
jego realizacji.

Mniej kosztowny bê-
dzie projekt przebudowy in-
frastruktury nad zalewem
Bachmaty w gminie Dubi-
cze Cerkiewne. Dotacja z
RPO wyniesie w tym przy-
padku 1,2 mln z³ (80 procent
jego wartoœci).              (w)

idy Pacewicz, Franciszki
Nowak, Marii Lewszy, Je-
rzego Rowiñskiego i Jadwi-
gi Karpiuk. Na akordeonie
grali Maria Lewsza i Miko-
³aj Woroniecki. Panowa³a
mi³a i serdeczna atmosfera
spotkania, a w programie
by³a te¿ loteria fantowa, w
której, o dziwo, nie by³o pu-
stych losów.

Pani Jadwiga Karpiuk
poinformowa³a zebranych –
13 czerwca, piknik emeryc-
ki „Powitanie lata” w Gusz-
czewinie, a 22 czerwca, wy-
cieczka turystyczno-krajo-
znawcza do Gi¿ycka.

Imprezie przyœwieca-
³o has³o „Troska o cz³owie-
ka niepe³nosprawnego –
wa¿nym elementem spo-
³ecznego dzia³ania”. Zorga-
nizowana z unijnych œrod-
ków finansowych, w ramach
projektu wsparcia obszarów
wiejskich, wzmocni³a has³o
projektu „Seniorzy dobry
sposób maj¹, nudê aktywnie
przeganiaj¹”.

Jan Cie³uszecki

 Piknik w Bora – Zdrój
znajduj¹ siê  kolorowe ma-
kiety zwierz¹t i ptaków le-
snych. Z taœmy magnetofo-
nowej p³yn¹ œpiewy pta-
ków, wycie wilków, ryki
jeleni. Przed galeri¹ stoi
wiatrak i m³yn wodny.

Po zwiedzeniu go-
spodarstwa przyszed³ czas
na posi³ek na wolnym po-
wietrzu. Pani Ludmi³a po-
da³a na sto³y znakomite ja-
d³o – bigos i babkê ziem-
niaczan¹, kaszankê i kie³-
baski z grilla, kawê i her-
batê.

„Bora-Zdrój” posia-
da równie¿ plac zabawo-
wo-rekreacyjny, zaproszo-
no wiêc goœci do gier i za-
baw. Nagrody wygrywali
najlepsi w konkurencjach
zrêcznoœciowych. Zawody
prowadzili Janusz Piech-
prezes Zarz¹du Okrêgu
Polskiego Zwi¹zku Niewi-
domych i Miko³aj Jankow-
ski – sekretarz Zarz¹du
Ko³a Terenowego PZN.
Nastêpnie  Pan Borys, swo-
im dyli¿ansem obwióz³
wszystkich po piêknej oko-

licy ( lasy, ³¹ki, rzeczka Bo-
brówka ).

Pogoda dopisa³a,
wiêc impreza by³a udana.
Uczestniczy³o w niej 47
osób. Na spotkanie z cz³on-
kami PZN przyby³ wicesta-
rosta powiatu hajnowskie-
go – Jerzy Sirak z ma³-
¿onk¹. Up³ynê³o ono w
mi³ej atmosferze. Zainicjo-
wano zbiórkê na rzecz po-
wodzian i zebrano 200 z³o-
tych.

Warto dodaæ, ¿e do
przywiezienia z Hajnówki
i odwiezienia uczestników
pikniku, wykorzystano au-
tobus Zespo³u Szkó³ w Na-
rewce, u¿yczony nieod-
p³atnie przez Wójta Gmi-
ny Narewka, Miko³aja
Pawlicza.

Za redakcyjnym po-
œrednictwem, Zarz¹d Ko³a
Polskiego Zwi¹zku Niewi-
domych, sk³ada serdeczne
podziêkowania Pañstwu
Ludmile i Borysowi Ko-
z³owskim oraz Panu Miko-
³ajowi Pawliczowi.

( jc )

29 maj¹ br. odby³a siê
uroczysta Sesja Rady Gminy
z okazji XX lecia powstania
samorz¹du gminnego. Spra-
wozdanie z osiagniêæ gospo-
darczych, inwestycyjnych i
kulturalnych w gminie Narew-
ka w latach 1990 – 2010 z³o-
¿y³ sekretarz Urzêdu Gminy
Micha³ Borowski.

Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Andrzej NiedŸwiedŸ
wrêczy³ Tytu³ Honorowego
Obywatela Gminy Narewka

Jubileusz samorz¹du Gminy
Aleksandrowi Bondarukowi,
prezesowi Spó³ki z o.o. Cera-
mika Budowlana Lewkowo.
Takie wyróŸnienie otrzyma³
tak¿e poœmiertnie prawos³aw-
ny  arcybiskup hajnowski Mi-
ron. Akt nadania tytu³u ode-
bra³a jego siostrzenica.

Pami¹tkowe statuetki
wrêczono kierownikom insty-
tucji i zak³adów pracy wspó³-
pracujacych z w³adzami Gmi-
ny, a tak¿e radnym obecnej i
poprzedniej kadencji, a wœród

nich radnemu i zarazem nasze-
mu wspó³pracownikowi Jano-
wi Cie³uszeckiemu.

W czêœci artystycznej
wystapi³y zespo³y folklory-
styczne „Narewczanki” z Na-
rewki i „Cegie³ki” z Lewko-
wa Starego.

Po czêœci programowej
imprezy odby³o siê spotkanie
integracyjne, które up³ynê³o w
mi³ej i serdecznej atmosferze.

 (jc)

NAREW       NAREW       NAREW         NAREW

Dzieñ Mamy, Dzieñ TatyW dniu 27

maja 2010 roku w

Narwiañskim Oœrod-

ku Kultury w Narwi odby³a siê

bardzo mi³a uroczystoœæ z oka-

zji Dnia Mamy oraz Dnia Taty.

Podczas spotkania przybyli ro-

dzice mogli obejrzeæ wystêpy

swoich pociech, które recytowa-

³y wiersze, przedstawia³y zabaw-

ne scenki oraz œpiewa³y piosen-

ki.

Wystêpy dzieci zosta³y

zaaran¿owane w formie progra-

mu telewizyjnego pod has³em

„Kawa z cukrem czy ze s³odzi-

kiem”. Prowadz¹cy zabawnie

zapowiadali kolejne punkty pro-

gramu oraz zadawali publiczno-

œci pytania.

Jako pierwsi wyst¹pili

najm³odsi uczniowie z zerówki,

którzy zaprezentowali program

s³owno – muzyczny przygoto-

wany przez ich opiekunkê pani¹

Mariê Iwaniuk.

Dzieci z zerówki przed-

stawi³y te¿ dwie krótkie scenki

bia³oruskie, przygotowane przez

nauczyciela jêzyka bia³oruskie-

go Ninê Abramiuk.

Przed publicznoœci¹ wy-

st¹pi³ nastêpnie dzieciêcy Kaba-

ret Powaga, dzia³aj¹cy w ramach

œwietlicy œrodowiskowej Pro-

myk, która funkcjonuje przy

NOK i jest prowadzona przez

pani¹ Irenê Charkiewicz. Dzieci

zaprezentowa³y humorystyczne

scenki: Plastry odchudzaj¹ce,

Wagarowicz, Zupka chiñska

oraz Nie ma problemu, którymi

do ³ez rozbawi³y wszystkich ze-

branych.

Przybyli goœcie mogli te¿

pos³uchaæ wystêpu zespo³u Man-

darynki, który wykona³ kilka

piêknych i melodyjnych piose-

nek z repertuaru Eleni.

Na zakoñczenie g³os za-

bra³a dyrektor Narwiañskiego

Oœrodka Kultury Tamara Jusz-

kiewicz, która jeszcze raz z³o¿y³a

najserdeczniejsze ¿yczenia

wszystkim mamom i tatom. Po-

dziêkowa³a ona równie¿ wszyst-

kim osobom zaanga¿owanym w

dzia³alnoœæ oœrodka kultury w

Narwi. Podziêkowania oraz

s³odkie upominki dla dzieci prze-

kaza³a równie¿ pani Alicja

Szyszkiewicz.

Dzieci wrêczy³y swoim

rodzicom piêkne laurki zrobio-

ne w ramach zajêæ œwietlicy œro-

dowiskowej Promyk, zaœ dyrek-

tor NOK zaprosi³a wszystkich na

s³odki poczêstunek.

Portal U.G. Narew
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Kilka organizacji poza-
rz¹dowych z województwa
podlaskiego zosta³o nagrodzo-
nych. - Honorowe dyplomy i
statuetki „ Inicjatywa Spo³ecz-
na roku 2009” otrzyma³y te
stowarzyszenia i fundacje,
których prezesi byli na „ty” z
przewodnicz¹c¹ kapitu³y kon-
kursowej, Ew¹ Jasiñsk¹- sko-
mentowa³ werdykt jury jeden
z uczestników uroczystoœci.
Pomys³odawc¹ i organizato-
rem konkursu by³ wojewoda
podlaski, Maciej ̄ ywno. Uro-
czysta gala pierwszej edycji
konkursu "Inicjatywa Spo-
³eczna Roku 2009” odby³a siê
19 maja  w Urzêdzie Woje-
wódzkim w Bia³ymstoku.
Udzia³ w niej wzi¹³ Andrzej
Kurpiowski, sekretarz woje-
wództwa podlaskiego

- Dzisiejsze spotkanie
to skromne podziêkowanie za
inicjatywê, aktywnoœæ organi-
zacji pozarz¹dowych w lokal-
nych spo³ecznoœciach. Wspie-
ranie, promowanie i dziêko-
wanie za pracê spo³eczn¹ na-
le¿y do jednych z przyjemniej-
szych obowi¹zków wojewody.

– powiedzia³ Wojewoda Pod-
laski Maciej ¯ywno otwiera-
j¹c galê.

Wyniki konkursowych
zmagañ przedstawi³a prze-
wodnicz¹ca komisji konkurso-
wej. Poinformowa³a, ¿e wp³y-
nê³o 35 zg³o-
szeñ cieka-
wych inicja-
tyw od 32 or-
ganizacji. Ty-
tu³y „Inicja-
tywy Spo-
³ecznej roku
2009”  oraz
wyró¿nienia
przyznano w
czterech ka-
tegoriach. W
pie rwsze j -
inicjatyw edukacyjne i sporto-
we laureatem zosta³o Podla-
skie Stowarzyszenie Diabety-
ków Oddzia³ Wojewódzki w
Bia³ymstoku za inicjatywê
„Czwartkowe Obiady u Dia-
betyków”. Wyró¿nienia otrzy-
mali: Fundacja Z³oty Œrodek”
za inicjatywê:“”Usypywania
mandali w intencji pokoju na
œwiecie przez buddyjskich

mnichów z Himalajów” i Cen-
trum Aktywnoœci Spo³ecznej
Pryzmat z Suwa³k za „M³o-
dzie¿ow¹ Grupê Ratowni-
cz¹”. “W kategorii inicjatyw
na rzecz kultury i dziedzictwa
narodowego nagrodê g³ówn¹

otrzyma³a Fundacja Audiode-
skrypcja za inicjatywê
„Warsztaty z zakresu tworze-
nia audiodeskrypcji dzie³ pla-
stycznych, a wyró¿nienie Sto-
warzyszenie Macierzanka  “za
inicjatywê: Dni otwarte Wio-
ski Tematycznej „Biegun zim-
na i sera”.

Laureatem w kategorii
inicjatyw z zakresu polityki

spo³ecznej zosta³a “Grupa
„Szczêœciary” za akcjê chary-
tatywn¹ na rzecz hospicjum
„Dom Opatrznoœci Bo¿ej” w
Bia³ymstoku . Wyró¿nieniami
uhonorowano: Stowarzysze-
nie Akademia Plus 50 “za ini-

cjatywê „Wie-
lokierunkowa
ak tywizac j a
œrodowiska se-
niorów na ró¿-
nych p³aszczy-
znach” i Sto-
warzyszenie
„Bardzo Ak-
tywna Wieœ
Barwa” z Za-
b³udowa  “za
projekt aktywi-
zuj¹co - inte-

gracyjny mieszkañców gminy
Zab³udów.

W czwartej kategorii,
inicjatyw na rzecz ochrony
œrodowiska nagrodê g³ówn¹
otrzyma³a “Fundacja Ekono-
mistów Œrodowiska i Zaso-
bów Naturalnych “za projekt
edukacyjny dla kreatorów
edukacji ekologicznej “„Las,
tajemnice, …i przedszkolaki”,

wyró¿nienie zaœ Stowarzysze-
nie Agroturystyczne „Puszcza
Mielnicka” za dzia³ania na
rzecz rozwoju turystyki przy-
jaznej œrodowisku z wykorzy-
staniem zasobów dziedzictw.

Zg³oszona do konkursu
przez Stowarzyszenie Wspó³-
pracy Polska- Wschód inicja-
tywa „Uczelnie w Powiecie”
nie znalaz³a uznania w oczach
kapitu³y konkursowej. Podob-
ny los spotka³ wspó³organizo-
wany przez Wieœci Podlaskie–
Turniej Wiedzy o Spó³dziel-
czoœci. Nie ma siê czemu dzi-
wiæ, nie znamy przewodnicz¹-
cej kapitu³y, a naszych inicja-
tyw nie konsultowaliœmy z in-
nymi cz³onkami jury. W Bia-
³ymstoku ju¿ tak bywa… Nie
ma znaczenia, czy konkurs or-
ganizuje marsza³ek, wojewo-
da czy prezydent miasta. Ka¿-
da w³adza ma swoich „piesz-
czochów” i ró¿ne zobowi¹za-
nia. Mnie to ju¿ nie dziwi. I
tak jest lepiej ni¿ bywa³o w
staro¿ytnym Rzymie w cza-
sach republiki.

Hieronim T. Wawrzyñski

Tytu³y „Inicjatywa Spo³eczna 2009 roku” rozdane
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Druga Grecja czy

druga Tajlandia ?
Ludziom ju¿ wmó-

wiono, ¿e „nie maj¹ alterna-
tywy” przed 20 laty, gdy na-
rzucono spo³eczeñstwu tzw.
szokow¹ terapiê z wszystki-
mi jej u³omnoœciami kon-
cepcyjnymi i realizacyjny-
mi. Kosztowa³o to nas bar-
dzo wiele, dobrych skutków
zaœ przynios³o bardzo ma³o.
Tamto k³amstwo umo¿liwi-
³o przeforsowanie dewastu-
j¹cego planu gospodarcze-
go, czego negatywne nastêp-
stwa odczuwane s¹ do dzi-
siaj. Teraz ponownie rz¹do-
wa propaganda i jej medial-
ni poplecznicy imputuj¹, ¿e
„nie macie alternatywy”,
czyli Platforma Obywatel-
ska albo jeszcze gorzej.

Otó¿ z pewnoœci¹ s¹
rozmaite mo¿liwoœci wybo-
rów, tak¿e politycznych.
Najlepiej pójœæ do przodu
zgodnie ze zdrowym rozs¹d-
kiem i ogólnospo³ecznym
interesem, wchodz¹c na dro-
gê szybkiego i zrównowa¿o-
nego rozwoju, któr¹ ju¿ kie-
dyœ kroczyliœmy. Natomiast
bardzo Ÿle by³oby kontynu-
owaæ obecn¹, b³êdn¹ i szko-
dliw¹ politykê i z czasem
stan¹æ w obliczu innej alter-
natywy: druga Grecja czy
druga Tajlandia albo nawet
Kirgistan.

Pañstwo jest s³abe, bo
niestety uda³o siê  nadwi-
œlañskiemu neoliberalizmo-
wi je nadwerê¿yæ. Kiedy
dysfunkcjonalny okazuje siê
tak rynek, jak i demokracja,
to rzeczywistoœæ uciekaæ siê
mo¿e do kryterium ulicy i
si³y, czego doœwiadczaj¹
inni. Jak bêdzie u nas, czas
poka¿e. A tu rz¹d  wychwa-
la sw¹ politykê gospodarcz¹
i zmanipulowana mediami
opinia publiczna daje sobie
wmówiæ, ¿e w Polsce jest
nie tylko dobrze, ale wrêcz
najlepiej w Europie. Jako
g³ówny argument przytacza
siê fakt, ¿e oto w minionym
roku wszêdzie spad³a pro-
dukcja, a u nas nie.

Tam zielono, tu

czerwono ?
Tak siê z³o¿y³o w roku

2009, ¿e nawet te marne 1,7
% wzrostu PKB mog³o ro-
biæ dobre wra¿enie. Spójrz-

Zielona wyspa czerwienieje

( Grzegorz Ko³odko na temat aktualnych problemów
polskiej gospodarki )

my na to jednak szerzej, ni¿
uczyni³ to rz¹d, który chwa-
li siê tylko na tle UE. Otó¿
w zesz³ym roku jedynie w
piêciu spoœród 25 krajów
tzw. wy³aniaj¹cych siê ryn-
ków, dla których cotygo-
dniowo szacunki przytacza
„The Economist”, odnoto-
wano wy¿sze tempo wzrostu
ni¿ w Polsce. Ale to by³o w
zesz³ym roku. Wtym sytu-
acja jest zupe³nie inna. Tym
razem tylko w czterech kra-
jach z tej grupy tempo wzro-
stu jest mniejsze ni¿ w Pol-
sce, a w a¿ 20 jest wiêksze !
Te cztery kraje to bli¿ej nas
Czechy i Wêgry, a dalej Ko-
lumbia i Wenezuela. Pro-
gnozy dla roku 2011 s¹ po-
dobne; spoœród 25 krajów a¿
18 rozwijaæ siê bêdzie szyb-
ciej ni¿my, a Polska wyprze-
dzaæ ma ich zaledwie szeœæ,
bo nieco wolniejszy wzrost
przewiduje siê tak¿e dla Ar-
gentyny i Meksyku.

To bardzo smutna
wiadomoœæ, ¿e tak napraw-
dê nasza gospodarka rozwi-
ja siê obecnie wolniej ni¿
inne kraje, zarówno od nas
du¿o bogatsze, jak USA i
Kanada, gdzie w tym roku
spodziewaæ siê mo¿na wzro-
stu PKB o 3,1 % i 3 %, jak  i
nieco ubo¿sze na przyk³ad
Rosja ( 4,5 % ) czy Malezja
( 5,4 %). O ile  dla ca³ego
œwiata Miêdzynarodowy
Fundusz Walutowy przewi-
duje wzrost na ten rok a¿ o
4,2 %, to dla Polski progno-
zuje siê marne 2,6 %. Uwa-
¿am, ¿e to bêdzie nieco wiê-
cej, ale to nie zmienia faktu,
i¿ „zielona wyspa” czerwie-
nieje i dystansuje siê od
œwiata, zamiast nadrabiaæ
zaleg³oœci.

opr. (wip)

TEN-T to sieæ priory-
tetowych dróg Unii Europej-
skiej. Na ten cel Unia prze-
znaczy³a Polsce 29,3 mld
z³otych dotacji. Prawdopo-
dobnie do koñca br. wyko-
rzystanie tej kwoty wyniesie
66 procent.

Ale w kraju, i w na-
szym województwie s¹ dro-
gi poza sieci¹ TEN-T. Na
takie szlaki Unia przezna-
czy³a 10,4 mld z³otych do-
tacji. Jednak Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i
Autostrad, podpisa³a do koñ-
ca maja br. umowy na u¿y-
cie  tylko 8 proc. tych œrod-
ków, do koñca roku najwy-
¿ej na 13 proc.!

Na liœcie zaleg³ych
budów dróg, jest ta, dla nas
najwa¿niejsza – S 19. Bie-

D R O G I
gn¹ca od Budziska wzd³u¿
œciany wschodniej, a¿ do
po³udniowej granicy pañ-
stwa. Mia³a o¿ywiæ gospo-
darkê najbiedniejszej czêœci
Polski, staæ siê arteri¹ inte-
gruj¹c¹ nowe pañstwa Unii
w Europie Œrodkowej – od
Estonii po Wêgry.

Na ten cel, na S 19,
Unia do roku 2014 przezna-
czy³a 3 mld z³otych dotacji.
Tymczasem GDDKiA prze-
sunê³a termin inwestycji do
2017 roku ! Bêdzie ju¿ wte-
dy obowi¹zywa³ nowy bu-
d¿et Unii i trzeba bêdzie dro-
gowe dotacje negocjowaæ od
pocz¹tku. Czy z tym samym
skutkiem ?

Redakcyjnym samo-
chodem jeŸdzimy od lat po
S 19 do Bielska Podlaskie-

go. Trzeba mieæ ¿elazne ner-
wy, aby t¹ w¹sk¹ drog¹ pod-
ró¿owaæ w towarzystwie ro-
sn¹cej ka¿dego tygodnia ilo-
œci rozpêdzonych TIR-ów.
Tym, których nerwy zawio-
d³y, co kilka kilometrów sta-
wia siê krzy¿e i znicze. Czy
tych œladów pamiêci na w¹-
skiej S 19, bêdzie przybywa-
³o a¿ do 2017 roku ? Kierow-
cy Estonii, £otwy, Litwy,
Polski, S³owacji, Wêgier,
kierowcy œciany wschod-
niej, Bia³orusi, Rosji, Ukra-
iny, Europy i Azji bêd¹ szyb-
ciej jeŸdziæ drog¹ standardu
A Unii Europejskiej, czy
nadal przez 7 ( oby ! ) naj-
bli¿szych lat, manewrowaæ
w¹sk¹  S 19 Polski B ?

          ( piw )

PRZEJRZYSTA POLSKA –  program
monitorowania realizacji zasady partycypacji

spo³ecznej w samorz¹dach lokalnych
Dobiega koñca VI

etap Programu Przejrzysta
Polska, który Fundacja Roz-
woju Demokracji Lokalnej
realizuje dziêki finansowa-
niu przez Ministerstwo Pra-
cy i Polityki Spo³ecznej z
funduszy Unii Europejskiej
z Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki.

W celu podtrzymania
skutecznoœci rozwi¹zañ z
poprzednich edycji Przejrzy-
stej Polski Fundacja Rozwo-
ju Demokracji Lokalnej w
2009 r.  rozpoczê³a realiza-
cjê VI etapu Programu.  Z
punktu widzenia realizato-
rów Programu bardzo istot-
ne jest dbanie o ich trwa³oœæ,
kontynuowanie i rozwijanie.
Potrzebna by³a ocena, na ile
trwa³e s¹ usprawnienia
wprowadzone przez samo-

rz¹dy i jak wp³ynê³y one na
relacje miêdzy administracj¹
a obywatelami. Po kilku la-
tach od wdro¿enia zmian w
samorz¹dach objêtych Pro-
gramem bardzo przydatne
okaza³o siê sprawdzenie,
jaki wp³yw na funkcjonowa-
nie wspólnot lokalnych wy-
war³y wprowadzone zmiany.
Czy nowe rozwi¹zania
wdro¿one przez samorz¹dy
przyjê³y siê na trwa³e, czy s¹
rozwijane?

Projekt mia³ na celu
przeprowadzenie monitorin-
gu realizacji zasady partycy-
pacji spo³ecznej w tych sa-
morz¹dach lokalnych, które
bra³y udzia³ we wszystkich
poprzednich dzia³aniach
programu. W ca³ej Polsce
badaniem zosta³o objêtych
127 jednostek samorz¹du
terytorialnego, a w woje-
wództwie podlaskim projek-
tem objête zosta³y 4 samo-

rz¹dy dwa powiaty (hajnow-
ski oraz augustowski) oraz
dwie gminy (Narewka i
Ma³y P³ock).  Badanie skie-
rowane by³o do w³adz i pra-
cowników urzêdów oraz do
organizacji pozarz¹dowych
dzia³aj¹cych na terenie da-
nego samorz¹du. Wynikiem
przeprowadzonych badañ s¹
raporty na temat stopnia par-
tycypacji spo³ecznej w po-
szczególnych samorz¹dach.
Zakoñczeniem monitoringu
w ka¿dym samorz¹dzie bê-
dzie wspólne spotkanie
przedstawicieli samorz¹du,
organizacji pozarz¹dowych,
nieformalnych grup miesz-
kañców i mediów lokalnych,
na którym  zostanie podsu-
mowany projekt oraz zapre-
zentowane zostan¹ wyniki
raportu. Powstanie tak¿e ra-
port ogólny, analizuj¹cy sy-
tuacjê we wszystkich bada-
nych gminach.

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europej-

skiej“w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Masiewo Bia³oruski festyn
Muzeum i Oœrodek Kultury Bia³oruskiej w Hajnówce oraz Gminny Oœrodek Kultury w

Narewce zapraszaj¹ 25 czerwca br. o godz. 17 na festyn ludowy w Masiewie (gm. Narewka).
Z programem artystycznym wyst¹pi¹ bia³oruskie zespo³y z Podlasia: „Kalinka” z Bia³ego-

stoku, „Art Pronar” z Narwi, „Obraz Kontrolny” z Hajnówki, zespó³ Bia³owieskiego Oœrodka Kul-
tury oraz „Cegie³ki” z Lewkowa Starego i „Narewczanki” z Narewki.                                          (jc)
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8 marca 1990
roku Sejm Rzeczypospolitej
uchwali³ ustawê o samorz¹-

dzie gminnym, która da³a po-
cz¹tek reformie ustrojowej.
Przyjêta przez Sejm ustawa,
dope³niona 27 maja 1990
roku wyborami do samorz¹-
dów gminnych przekaza³a
wiele prerogatyw w³adzy i
administracji publicznej
sprawowanej przez struktury
administracji rz¹dowej w
rêce organów samorz¹du te-
rytorialnego.

W gminie Brañsk jubi-
leusz przekazania w³adzy
pañstwowej w rêce samorz¹-
du gminnego œwiêtowano 27
maja br. Tego dnia w sali kon-
ferencyjnej miejscowego
Urzêdu Gminy odby³a siê
XXVI Uroczysta Sesja Rady
Gminy Brañsk. Gospodarza-
mi uroczystoœci tego dnia
byli Ryszard Wietoszko –
przewodnicz¹cy Rady Gmi-
ny Brañski jej Wójt Krzysz-
tof Jaworowski.

W sesji uczestniczyli

Jubileuszowa Sesja Rady Gminy Brañsk
te¿ zaproszeni goœcie: Jan
Dobrzyñski – Senator RP,
S³awomir Snarski – Starosta

Bielski, duchowni z prof. dr
hab. Tadeuszem Syczewskim
Rektorem Wy¿szego Semi-
narium Duchownego w Dro-
hiczynie, kierownicy instytu-
cji powiatowych, wójtowie i
burmistrzowie okolicznych
gmin, byli d³ugoletni, dziœ
emerytowani pracownicy
Urzêdu Gminy oraz so³tysi

Po zrealizowaniu sta-
tutowych punktów sesji
przez radê gminy oraz odczy-
taniu stanowiska Rady Gmi-
ny Brañsk przez Przewodni-
cz¹cego g³os zabra³ Krzysz-
tof Jaworowski pe³ni¹cy nie-
przerwanie funkcjê Wójta od
powstania Gminy Brañsk w
1992 r., a wczeœniej Burmi-
strza  Miasta i Gminy, który
przedstawi³ dorobek miej-
scowej spo³ecznoœci na prze-
strzeni ostatniego 20-lecia. W
g³osie mówcy da³o siê za-
uwa¿yæ dumê z dokonañ
oraz osi¹gniêtych wyników

gospodarczo - inwestycyj-
nych.

 Od 1990 roku przez
dwa lata Gmina Brañsk funk-
cjonowa³a, jako wspólna jed-
nostka samorz¹dowa – Mia-
sto i Gmina Brañsk. By³ to
trudny okres, kiedy wdra¿a-
no w ¿ycie nowe prawo, two-
rzono od podstaw zasady
funkcjonowania urzêdu i jed-
nostek organizacyjnych.

„Pamiêtam, kiedy
przystêpowaliœmy do budo-
wania samorz¹dnoœci brañ-
skiej powiedzia³em - jeœli
zaczynamy now¹ budowlê to
budujmy j¹ na zdrowych
mocnych fundamentach, bo
tylko taka budowa bêdzie
budow¹ trwa³¹, budow¹ w
przysz³oœæ.” - cytat z wyst¹-
pienia Wójta Jaworowskie-
go.

Jak siê okaza³o i dziœ
okazuje zamierzenia te reali-
zowane s¹ z ca³¹ stanowczo-
œci¹. Na samym pocz¹tku
wyznaczono cele prioryteto-
we do osi¹gniêcia zaczyna-
j¹c od zwodoci¹gowania
wszystkich wsi. Drugim ce-
lem by³a telefonizacja gmi-
ny, a trzecim poprawa infra-
struktury drogowej. Zgodne
dzia³ania rad gminy wszyst-
kich kadencji sprawi³y, ¿e
zadania te zosta³y zrealizo-
wane

Równolegle do inwe-
stycji priorytetowych zreali-
zowano inne znacz¹ce  zada-
nia zwi¹zane ze s³u¿b¹ zdro-
wia, szkolnictwem, kultur¹ i
sportem na miarê aktualnej
sytuacji finansowej.

Nie da³oby siê jednak
tego wszystkiego osi¹gn¹æ i
wykonaæ bez pozyskania
œrodków finansowych spoza
bud¿etu gminy.  Jest to jedy-
na szansa na realizacjê za-
mierzeñ, z której gmina brañ-
ska skutecznie korzysta.

GMINA BRAÑSK

Za sw¹ operatywnoœæ
w 2008 r. gmina zajê³a III
miejsce w woj. podlaskim w

konkursie na ,,Najaktyw-
niejsz¹ Gminê realizuj¹c¹
projekty w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalne-
go‘’. W 2007 roku gmina
otrzyma³a tytu³ „Gmina Fair
Play” – gmina przyjazna
przedsiêbiorcom. Nie s¹ to
pierwsze, ale i ostatnie suk-
cesy pracowitych mieszkañ-
ców tej Ma³ej Ojczyzny.

Na zakoñczenie swe-
go wyst¹pienia Wójt K. Ja-
worowski wrêczy³ osobom
najbardziej zaanga¿owanym
w rozwój gminy specjalne
podziêkowania.

By³y te¿ prezenty,
kwiaty, gratulacje i ¿yczenia
od zaproszonych goœci dla
w³odarzy gminy.

 Nastêpnie odby³a siê
prezentacja multimedialna,
po obejrzeniu, której wszy-

scy udali siê do koœcio³a na
mszê œwiêt¹ odprawion¹ w
intencji spo³eczeñstwa i sa-
morz¹du.

Z koœcio³a uczestnicy
brañskiej uroczystoœci udali
siê Gminnego Oœrodka Upo-
wszechniania Kultury im.
Anny Dornowskiej w Kalni-
cy, gdzie obejrzeli prezenta-
cjê multimedialn¹ pt. M³o-
dzie¿owa Akcja Obywatel-
ska „20 LAT WSPÓLNIE”
przygotowan¹ przez uczniów
Publicznego Gimnazjum w
Oleksinie i Publicznego
Gimnazjum w Gliniku.

Jubileuszow¹ Galê Sa-
morz¹dow¹ zakoñczy³
wspólny piknik.

(ars)

foto: Marek Kleapacki
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Sami Swoi

23 czerwca
- Dzieñ Ojca - z³ó¿ ¿yczenia

25 - 27 czerwca
Agroarena Szepietowo
- VI Ogólnopolska Wystawa Byd³a Hodowlanego
- XVII Regionalna Wystawa Zwierz¹t Hodowlanych

26 - 27 czerwca
- Stary Dwór na Zalewem Siemianówka - Ogólnopol-

skie Zawody Windusurfingowe o Puchar ¯ubra
- wystêpy zespo³ów szantowych

Pamiêtaj!  Zapraszamy!

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz

Transplantologii oraz Regionalne

Centrum Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa w Bia³ymstoku zachêca

do udzia³u w organizowanej Akcji

Honorowego Dawstwa Krwi na te-

renie województwa podlaskiego w

dniu 29 czerwca br. (wtorek).

Zbiórka krwi jak co roku przebiegaæ

bêdzie pod has³em „Oddaj¹c hono-

rowo krew ratujesz ¿ycie innych i od-

dajesz ho³d wspania³ej siatkarce –

Agacie Mróz – Olszewskiej”.

Wszyscy chêtni, którzy zechc¹, bêd¹

mogli oddaæ tego dnia drogocenn¹

krew w godzinach:

Akcja Honorowego

Dawstwa Krwi
Bia³ystok:

- Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa, ul. M. Sk³odow-

skiej – Curie 23,

godz.  7.00 - 14.00

- ruchomy punkt poboru – ambulans

ustawiony przed bia³ostockim Ratu-

szem przy Rynku Koœciuszki 10, godz.

10.00 - 17.00

£om¿a (Oddzia³ RCKiK) : Al. Pi³sud-

skiego 11 (budynek szpitala), godz.

7.30 - 12.30

Suwa³ki ( Oddzia³ RCKiK ): ul. Szpi-

talna 60 (budynek szpitala), godz.

7.00 - 12.30

Bielsk Podlaski ( Oddzia³ RCKiK ):

ul. Kleszczelowska 1 (budynek szpi-

tala), godz. 7.00 - 12.30

Hajnówka ( Oddzia³ RCKiK ) ul Li-

powa 190 (budynek szpitala), godz.

8.00 - 11.30

AKCJI PATRONUJ¥:   Bohdan
Paszkowski - Senator RP, Maciej
¯ywno - Wojewoda Podlaski, Pod-
laska Rada Olimpijska PKOl, Pol-
skie Radio Bia³ystok, redakcja
„Wieœci Podlaskich”, Hotel „Pod
Herbem”, Wydawnictwo „Pry-
mat”.                                            (ars)
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W œliczny upalny dzieñ

(pogoda by³a jak na zamówie-

nie) 1 czerwca br.  w Czerem-

sze odby³a siê mi³a uroczystoœæ

oddania do u¿ytku - przy miej-

scowej Szkole Podstawowej -

kompleksu boisk wybudowa-

nych w ramach programu

„Moje boisko-Orlik 2012”. Z

obiektu tego mieszkañcy korzy-

staj¹ jednak ju¿ od 10 grudnia

2009 r.

Du¿o wczeœniej przed

godzin¹ rozpoczêcia uroczysto-

œci przy szkole zaczêli groma-

dziæ siê mieszkañcy Czeremchy

by wzi¹æ udzia³ w tej donios³ej

dla œrodowiska chwili. By³y

dzieci w wózkach i na rêkach

rodziców, m³odzie¿ szkolna, ro-

dzice, nauczyciele, duchowni

wyznania prawos³awnego i ka-

tolickiego, osoby uprawiaj¹ce

amatorsko sport oraz dzia³acze

sportowi. PóŸniej do³¹czy³ do

nich gospodarz uroczystoœci –

Micha³ Wróblewski – Wójt

Orlik zacz¹³ têtniæ ¿yciem

Gminy Czeremcha, a tak¿e go-

œcie - jak podkreœli³ wójt, – któ-

rzy zostali zaproszeni  na t¹

gmin¹ i tylko gmin¹ uroczystoœæ

w ramach podziêkowania za

wspó³pracê, na co dzieñ  z tam-

tejsz¹  spo³ecznoœci¹, a wiêc

przedstawiciele samorz¹du po-

wiatowego i gminnego, Stra¿y

Granicznej, Policji, Pañstwowej

Stra¿y Po¿arnej i OSP.

Wœród goœci nie zabra-

k³o tak¿e budowniczych obiek-

tu.

S³oñce ju¿ mocno pra¿y-

³o, gdy wójt Micha³ Wróblew-

ski powitaniem uczestników

uroczystoœci rozpocz¹³ ceremo-

niê otwarcia obiektu sportowe-

go. PóŸniej by³y ¿yczenia skie-

rowane do dzieci z okazji przy-

padaj¹cego ich œwiêta, Dnia

Dziecka, Nastêpnie w³odarz

gminy przedstawi³ ideê powsta-

nia otwieranego obiektu, by na

zakoñczenie wyst¹pienia

¿yczyæ wszystkim mi³ego ko-

rzystania z boisk oraz by one,

na co dzieñ têtni³y ¿yciem.

W chwilê póŸniej nast¹-

pi³o symboliczne przeciêcie

wstêgi, poœwiêcenie obiektu

przez duchownych, po czym

rozpoczêto kobiecy turniej siat-

kówki i mêski pi³ki no¿nej o

„Puchar Wójta Gminy Czerem-

cha”.

Na boiskach trwa³a spor-

towa rywalizacja, a obok ca³e

rodziny uczestniczy³y w zorga-

nizowanym pikniku.

Korzystaj¹c z okazji za-

da³em pytanie Micha³owi Wró-

blewskiemu – Wójtowi Gminy

Czeremcha.

Panie Wójcie, czy w

gminie, któr¹ Pan zarz¹dza nie

ma wiêkszych potrzeb niŸli

kompleks boisk sportowych?

- W gminie jest wiele po-

trzeb w wielu dziedzinach ¿ycia,

Jednak nie mogliœmy nie sko-

rzystaæ z okazji, jaka siê przed

nami otwar³a – z du¿ego dofi-

nansowania tej inwestycji z ze-

wn¹trz, a do tego poprawiaj¹c¹

warunki do uprawiania kultury

fizycznej.

Kosztem 1.367.560 z³

przy ³¹cznym dofinansowaniu

kwot¹  666 tys. ze strony Mini-

sterstwa Sportu i Urzêdu Mar-

sza³kowskiego powsta³o boisko

do pi³ki no¿nej o wymiarach 30

× 62 mb pokryte sztuczn¹ mu-

raw¹, boisko wielofunkcyjne o

wym. 19,10 × 32,10 mb (do te-

nisa, siatkówki, koszykówki i

pi³ki rêcznej) z nawierzchni¹

sportow¹ (poliuretanow¹) oraz

zaplecza w postaci budynku z

szatniami i toaletami.

Wierzê, ¿e te obiekty

stan¹ siê pomostem do lepszej

przysz³oœci naszej m³odzie¿y,

jak i ca³ej spo³ecznoœci. Mo¿e

dziêki tej inwestycji w gminie

Czeremcha zostanie odkryty

niejeden talent sportowy na

miarê wspania³ych polskich

olimpijczyków.

Dziêkujê za t¹ krótk¹

wypowiedŸ i ¿yczê by Pana

¿yczenia siê ziœci³y.

Z reporterskiego obo-

wi¹zku podajemy wyniki roze-

granych tego dnia turniejów. W

pi³ce siatkowej kobiet zwyciê-

¿y³a dru¿yna ORLIKA, kolejne

miejsce zajê³y reprezentacje: II

- M³odzie¿owa Dru¿yna Stra¿y

Po¿arnej, III - Urzêdu Gminy w

Czeremsze, IV –  Oœwiata.

Zwyciêstwo w pi³ce no¿-

nej odnios³a reprezentacja „Ko-

lejarza” Czeremcha przed repre-

zentacj¹ budowniczych obiektu

firmy „Ramis”. Na kolejnych

miejscach sklasyfikowane zo-

sta³y dru¿yny: M³odzie¿owa

Dru¿yna Stra¿y Po¿arnej, „Mir-

da”, Nasycalnia Podk³adów,

Stra¿ Graniczna w Czeremsze,

Urz¹d Gminy Czeremcha, OSP

Czeremcha.

Ryszard Œwierczewski
foto: Ireneusz Leoniuk

i Wies³aw Soko³owski

CZEREMCHA    CZEREMCHA    CZEREMCHA
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BIA£OWIE¯A      BIA£OWIE¯A      BIA£OWIE¯A

pracê w
domu dziecka podjê³a d³u-
goletnia wychowawczyni,
oddana ca³ym sercem dzie-
ciom Halina Kopaliñska.

W marcu 1952 roku
nast¹pi³a kolejna zmiana na
stanowisku kierownika pla-
cówki obj¹³ je na dwadzie-
œcia jeden lat Wiktor Ku-
stroñ.

£¹cznie przez pierw-
sze dziesiêciolecie przez
bia³owieski Dom Dziecka
przewinê³o siê 408 wycho-
wanków.

(lata 1960-1970)
W latach szeœædzie-

si¹tych w domu dziecka
przebywa³o jednorazowo
oko³o stu, czasem wiêcej
wychowanków. Poza tym

pod jego opiek¹ by³o oko³o
dwudziestu doje¿d¿aj¹cych
do internatów, szkó³ œred-
nich i zawodowych.

W tym czasie Dom
Dziecka poza kadr¹ wycho-
wawcz¹, administracyjn¹ i
kuchenn¹ zatrudnia³ krawca,
szewca, i woŸnicê. Wozem
konnym dowo¿ono artyku³y
¿ywnoœciowe i inne przed-
mioty potrzebne do funkcjo-
nowania domu. Dom dziec-
ka posiada³ równie¿ dzia³kê

ziemi uprawnej, gdzie sa-
dzono warzywa, siano zbo-
¿a, sadzono ziemniaki.
Wszystkie prace w gospo-
darstwie wykonywa³y dzie-
ci wraz z pracownikami.

W owym czasie o te-
lewizji nikt nie s³ysza³, du¿¹
atrakcj¹ by³y wspólne wyj-
œcia do kina w sobotê.

¯ycie wychowanków
nie by³o pozbawione i in-

Cd. ze str. 1Historia dzieciêcym losem pisana
nych przyjemnoœci. Zawsze
w tej placówce istnia³y, i do
dziœ prê¿nie dzia³aj¹, kó³ka
zainteresowañ. Zajêcia w
ko³ach pozwala³y i pozwa-
laj¹ mi³o spêdziæ czas wol-
ny, uczy³y i rozwija³y zdol-
noœci wychowanków.

Najbardziej ciesz¹c¹
siê wakacyjn¹ atrakcj¹ w
owych latach by³y obozy
wêdrowne, na które z chê-
ci¹ udawali siê wychowan-
kowie wraz z wychowawca-
mi.

(lata 1970-1980)
W roku 1973 dyrektor

domu dziecka, pan Wiktor
Kustroñ, wybiera³ siê na za-
s³u¿on¹  emeryturê. Chwili
tej jednak nie doczeka³,
zmar³ 26 lipca pozostawia-

j¹c du¿y
d o r o b e k
p e d a g o -
giczny.“W
nastêpnych
l a t a c h
funkcje dy-
rektora ko-
lejno pe³ni-
li: Irena
Milko, Sta-
n i s ³ a w

Bieñko, Teodor Iganowicz,
Piotr Tarasewicz i Danuta
Bujczyk.

Od 1 wrzeœnia 1978
roku placówkê przeniesiono
do obecnej siedziby przy uli-
cy Parkowej. Budynki by³e-
go domu dziecka mia³y byæ
remontowane, niestety tak
siê nie sta³o w wyniku, cze-
go  liczba wychowanków
zosta³a zmniejszona do piêæ-
dziesiêciu osób. Za to wa-
runki bytowe uleg³y znacz-
nej poprawie. W poprzed-
nim domu pokoje ogrzewa-
ne by³y piecami wêglowymi,
centralne ogrzewanie w
nowo zaadaptowanym bu-
dynku sprzyja³o utrzymywa-
niu czystoœci. Znacznie
zmieni³ siê wystrój i wypo-
sa¿enie domu. Zacieœni³a siê
równie¿ wspó³praca ze
szko³¹ podstawow¹ dziêki
s¹siedzkiemu po³o¿eniu pla-
cówek.

Wszyscy wychowan-
kowie w latach siedemdzie-
si¹tych mieli ju¿ mo¿liwoœæ

ukoñczenia szkó³ zawodo-
wych, œrednich i podejmo-
wania nauki na uczelniach
wy¿szych.

(lata 1980-1990)
W latach osiemdzie-

si¹tych sytuacja finansowa
domu dziecka zaczyna siê
polepszaæ. Poszerzaj¹ siê
jego kontakty z opiekuñczy-
mi zak³adami pracy. Pla-
cówka  pozyskuje sponso-
rów, którzy chêtnie j¹ wspo-
magaj¹.

Jedn¹ z pierwszych
firm wspieraj¹c¹ dom dziec-
ka by³ "Bistyp" z siedzib¹ w
Warszawie. Firma dostar-

cza³a sprzêt sportowy, foto-
graficzny wychowankom,
organizowa³a równie¿ wy-
cieczki do stolicy.

Nie sposób te¿ nie
wspomnieæ innych firm
wspomagaj¹cych bia³owie-
ski Dom Dziecka w latach

osiemdziesi¹tych jak Rejon
Budowy Dróg i Mostów w
Bielsku Podlaskim. Ju¿ od
trzydziestu lat opiekuje siê
tym Domem Zrzeszenie
Handlu Prywatnego i Us³ug
w Bia³ymstoku. Miêdzy pra-
cownikami Zrzeszenia, a
jego wychowankami zawi¹-

zywa³y siê przyjaŸnie.“Po-
dobnie d³ugo wspomaga t¹
placówkê wychowawcz¹
Bank Gospodarki ¯ywno-
œciowej w Bia³ymstoku. To
dziêki niemu nie brakuje
wychowankom przyborów
szkolnych, sprzêtu audiowi-
zualnego, s³odyczy. Bank
fundowa³ równie¿ ksi¹¿ecz-
ki mieszkaniowe.

Dziêki wsparciu
wspomnianych instytucji
menu podczas szczególnie
uroczyœcie obchodzonych
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
Wielkanocnych i Dnia
Dziecka by³o o wiele bogat-
sze. Równie¿ prezenty, któ-
rymi obdarowywano dzieci
by³y bardziej atrakcyjne i
oczekiwane.

(lata 1990-2000)
Dom Dziecka bardzo

zwi¹za³ siê z Bia³owie¿¹ i jej
spo³ecznoœci¹. Jego wycho-
wankowie wspólnie z wy-
chowawcami organizowali
mieszkañcom Bia³owie¿y

uroczystoœci i imprezy arty-
styczne, z okazji Dnia Ko-
biet, Dnia Matki. Du¿¹
atrakcj¹ by³y te¿ organizo-
wane Artystyczne Spotkania
Dzieci z Domów Dziecka.

Wychowankowie bra-
li te¿ chêtnie udzia³ w ak-
cjach spo³ecznych, na rzecz
œrodowiska czy te¿ w tzw.
sprz¹taniu œwiata.

W latach dziewiêæ-

dziesi¹tych odby³o siê wie-
le ciekawych wycieczek, nie
tylko wakacyjnych. Niektó-
rzy wychowankowie mieli
szansê wyjechaæ te¿ poza
granice kraju by spêdziæ tam
piêkne i niezapomniane
chwile.

Dziêki inicjatywie

wychowawczyni Barbary
Nowackiej w domu dziecka
powsta³ zespó³ taneczny
„Ma³olaty”. Dziewczêta
chêtnie anga¿owa³y siê w
taniec, a zespó³ odnosi³ du¿e
sukcesy w konkursach i za-
praszany by³ w wiele miejsc.
„Ma³olaty” uœwietnia³y wie-
le uroczystoœci nie tylko w
placówce, a równie¿ na te-
renie Bia³owie¿y i okolic.

Wychowankowie ak-
tywnie dzia³aj¹ w ko³ach za-
interesowañ. Szczególnie
zainteresowani s¹ uprawia-
niem sportu. Nie mniejsza
jest te¿ ich chêæ pog³êbiania
zdolnoœci plastycznych, nad
czym  czuwaj¹ Krystyna
Dackiewicz i  Agnieszka
Langwiñska

Funkcjê dyrektora w
latach dziewiêædziesi¹tych
pe³nili Danuta Bujczyk i
Roman Szpakowicz, który
jest dyrektorem bia³owie-
skiego Domu Dziecka do
dnia dzisiejszego..

O historii ostatniego
dziesiêciolecia wspomnia-
nej placówki wychowaw-
czej napiszemy w najbli¿-
szym czasie w wywiadzie,
który przeprowadzimy z dy-
rekcj¹, wychowankami i
pracownikami.

opr. ars
foto: PI DDzB
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szych wychowanków „wysz³o na ludzi” i odnios³o napraw-
dê wspania³e sukcesy. Oczywiœcie utrzymuj¹ kontakt z nami
i z innymi wychowankami. Mam nadziejê, ¿e wielu z nich
pojawi siê na naszych obchodach.

Jak wygl¹da program obchodów 60-lecia Domu

Dziecka w Bia³owie¿y?

Zaczynamy o godzinie 11.00 od spotkania w naszej
placówce. Nastêpnie przenosimy siê do Bia³owieskiego
Oœrodka Kultury, gdzie zostanie zaprezentowana czêœæ ar-
tystyczna. PóŸniej jeszcze raz spotkamy siê w naszym domu
dziecka. Zaprosiliœmy naszych sponsorów, by³ych pracow-
ników i wychowanków oraz przedstawicieli lokalnych
w³adz. Mam nadziejê, ¿e bêdzie to wspania³a uroczystoœæ.

Rozmawia³: Wies³aw Pietuch

29 maja odby³y siê
turniej pi³ki siatkowej o „Pu-
char Dyrektora Domu
Dziecka”. W zawodach,
oprócz dru¿yny gospodarzy,
wziêli udzia³ reprezentanci
placówek z Bia³egostoku
(Dom Dziecka nr 2), Supra-

œla, Suwa³k, Zambrowa oraz
fan clubu  Jagiellonii Bia³y-
stok z Hajnówki. Na uwagê
zas³uguje fakt, ¿e znaczn¹
czêœæ uczestników stanowi-
³y dziewczynki, które zapre-
zentowa³y wspania³e umie-
jêtnoœci siatkarskie.

Ostatecznie w turnie-
ju zwyciê¿y³ zespó³ z Bia³o-
wie¿y, prowadzony przez
Walentego Leoniuka i Ma-
teusza Gutowskiego. Kolej-
ne miejsca zajê³y dru¿yny:
Zambrowa, fan clubu Jagiel-
lonii Bia³ystok, Supraœla,
Suwa³k, Bia³egostoku. Naj-

Zwyciêstwo Domu Dziecka w Bia³owie¿y
lepsz¹ zawodniczk¹ zawo-
dów zosta³a uznana Katarzy-
na Tomaszewska z Zambro-
wa, natomiast najlepszym
zawodnikiem Rafa³ Kowal-
ski z Bia³owie¿y. Wszystkie
nagrody wrêczy dyrektor
Domu Dziecka w Bia³owie-
¿y Pan Roman Szpakowicz,
wraz z Nadleœniczym Nad-
leœnictwa Bia³owie¿a Pa-
nem Wojciechem Niedziel-
skim.

W imieniu organiza-
torów zawodów
pragnê podziêko-
waæ wszystkim,
dziêki którym
móg³ siê on od-
byæ, Sponsorom-
Bankowi Spó³-
dzielczemu w
Hajnówce, Bia³o-
wieskiemu Parkowi Naro-
dowemu, Hotelowi „Bia³o-
wieski”, Nadleœnictwu Bia-
³owie¿a, Pensjonatowi „Wi-
gierskiemu”, PZU S.A, Sta-
rostwu Powiatowemu w
Hajnówce, Urzêdowi Gmi-
ny w Bia³owie¿y, Zespo³o-
wi Szkolno – Przedszkolne-
mu w Bia³owie¿y, Zespo³o-
wi Szkó³ Leœnych w Bia³o-

wie¿y, sêdziom – Panu Woj-
ciechowi Gutowskiemu,
Panu Piotrowi Orzechow-
skiemu oraz Panu Piotrowi
Leoniukowi – którzy zgodzi-
li siê nieodp³atnie prowadziæ
zawody oraz Pani Bo¿enie
Ptaszyñskiej, która równie¿
ca³kowicie spo³ecznie czu-
wa³a nad zdrowiem zawod-
ników. Wyrazy wdziêczno-
œci nale¿¹ siê równie¿ fan
clubowi Jagiellonii Bia³y-
stok, który oprócz udzia³u w

zmaganiach sportowych, ob-
darowa³ wychowanków  bia-
³owieskiej placówki prezen-
tami z okazji dnia dziecka.

Miejmy nadziejê, ¿e
turniej ten wejdzie na sta³e
do kalendarza rozgrywek
sportowych w Bia³owie¿y i
spotkamy siê równie¿ w na-
stêpnym roku.

Mateusz Gutowski

Domy Dziecka
s¹ nadal potrzebne

Cd. ze str. 1

Te dwie choroby
przez wiele stuleci dzie-
si¹tkowa³y ziemian. Dziœ
postêpy w nauce sprawi-
³y, ¿e s¹ one praktycznie
nieznane, a umys³y spo³e-
czeñstwa na ich wzór
dziesi¹tkuj¹ dwie inne
plagi: politycy realizuj¹cy
swoje aspiracjê ale nie
dbaj¹cy o interesy kraju i
spo³eczeñstwa i PR-owcy
robi¹cy ludziom przys³o-
wiow¹ wodê z mózgu. Po-
lacy jak pisz¹ Marek Sob-
czak i Antoni Szpak „to

osby intelektualnie ubez-

w³asnowolnione, niepo-

trafiace funkcjonowac sa-

modzielnie bez guru, wo-

dza prowadzacego ich za

rêkê. Ci biedni, godni naj-

wy¿szego wspó³czucia

Zag³osuj na trzeciego

Miêdzy d¿um¹ a choler¹
Rodacy przyjmuj¹ wszystko

na wiarê. Ka¿da propagan-

dowa brednia jest dla nich

prawd¹ absolutn¹, zaœ fak-

ty, dowody – nieistotne i bez

znaczenia. St¹d tez u nich

taka ³atwoœc naginania rze-

czywistosci do swoich uro-

jeñ.”

Niezale¿nie od tego
jak obrazoburcz¹ tez¹ mog¹
niektórzy z nas okreœliæ tê
diagnozê  jest w niej du¿o
racji. Najlepiej widaæ to na-
przyk³adzie kampanii wy-
borczej. Daliœmy sobie na-
rzuciæ wybór pomiêdzy stra-
chem przed Platforma, a
strachem przed PiS-em czy-
li pomiêdzy przys³owiow¹

d¿um¹ a choler¹. Media,
których ambicj¹ w normal-
nym kraju jest obrona wy-
borców przed wciskaniem
im wyborczego kitu w Pol-
sce wykonuja robotê za po-
lityków i czêsto s¹ bardziej
gorliwi od nich w urabianiu
pogl¹dów spo³eczeñstwa.
NieŸle s³u¿¹ temu te¿ robio-
ne pod polityczne tezy bada-
nia sonda¿owe, które niedo-
miennie pokazuj¹, ¿e mimo
unikania jakichkolwiek
dzia³añ rz¹dowi ci¹gle ro-
œnie. Wyt³umaczyæ to mo¿-
na tylko w jeden sposób,
albo mamy coraz g³upsze
spo³eczeñstwo albo wynik,
sonda¿y nie wiele maj¹

wspólnego z rzeczywisto-
œci¹ ale zasugerowani ich
wynikami idziemy do urny i
g³osujemy na tego, który ma
wiêksze szanse (wg sonda-
¿y) na zwyciêstwo. Nasze
decyzjê wspomagaj¹ dodat-
kowo apele o nie marnowa-
nie g³osów.

A  jaka jest prawda?
G³os zmarnowany to g³os
nie oddany. G³os oddany
nawet na kandydata, który
zajmie w tych wyborach
ostatnie miejsce nie bêdzie
g³osem zmarnowanym. Po
pierwsze, pozwoli poznaæ
si³ê zwolenników pogl¹dów
kandydata ale co wa¿niejsze
poka¿e zwyciêzcy, ¿e istnie-

je du¿a grupa ludzi, którzy
siê z jego pogl¹dami nie
zgadzaj¹, jego dzia³añ nie
akceptuj¹, ale z kórych
opini¹ trzeba siê liczyæ.bo
jeœli siê dobrze zastanowi-
my to siê oka¿e, ¿e obu
„g³ównych” kandydatów
tak naprawdê poza wma-
wianym nam strachem nic
nie  ró¿ni.

  Dlatego zachê-

cam, 20 czerwca, oddaj

g³os na tego trzeciego.

 Mo¿e nim byæ ka¿-
dy, to ju¿ tylko zale¿y od
Waszej si³y g³osu, od Wa-
szego poparcia.

Nie pozwólmy  d³u-
¿ej sob¹  manipulowaæ.

Wies³aw S. Soko³owski

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego Oddzia³
Regionalny w Bia³ymstoku uprzejmie informuje, ¿e Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego Komunikatem z dnia 12
maja 2010 r.  og³osi³ nowe przeciêtne miesiêczne wynagro-
dzenie w I kwartale 2010r.  Jego wysokoœæ wynosi 3.316,38
z³.

W zwi¹zku z powy¿szym od 1 czerwca 2010 r. zasi-
³ek pogrzebowy przys³uguje w wysokoœci 6.632,76 z³ .

Nowa wysokoœæ zasi³ku pogrzebowego dotyczy zgo-
nów zaistnia³ych po 31 maja 2010 r.

Jednoczeœnie informuje siê, ¿e od 1 czerwca 2010 r.
zmieniaj¹ siê równie¿ kwoty przychodu decyduj¹ce o
zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent :

- 30 % przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia tj.
995,00 z³,

- 70 % przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia tj.
2.321,50 z³,

- 130 % przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia
tj. 4.311,30 z³.                                                     Maria Frejda

Zmiana zasi³ku pogrzebowego

„Wszystko wskazuje na fatalny wybór miêdzy sa-
mow³adztwem PO a martylologi¹ PiS. Pierwszy wariant
to grozba pozostawienia neoliberalnych eksperymentów
gospodarczych poza jak¹kolwiek kontrol¹ spoleczn¹.
Drugi wybór to scenariusz uczynienia z Polski jednego
wielkiego muzeum.”

Piotr ¯ak, publicysta - „Przegl¹d”

PRZECZYTANE
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 MISTRZOSTWA  m. BIELSK PODLASKI W  LEKKIEJ  ATLETYCE
Z okazji Dni Bielska Podlaskiego dnia 31 maja 2010r.

przy pochmurnej, ale ciep³ej pogodzie (+21 C)  Miejski
Oœrodek Sportu i Rekreacji, wraz z Powiatowym Szkonym
Zwi¹zkiem Sportowym przeprowadzi³ kolejne mistrzostwa
m. Bielsk Podlaski  szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych w lekkiej atletyce dziewcz¹t i ch³op-
ców. Zawody rozegrano w  5 wybranych  konkurencjach
lekkoatletycznych + sztafecie.  £¹cznie  wziê³o udzia³  oko-
³o 300 uczniów (osobostartów) z wszystkich bielskich szkó³.

Uroczyœcie na podium indywidualnie najlepszym za-
wodnikom pami¹tkowe medale i w klasyfikacji dru¿yno-
wej okaza³e puchary wrêczali: Miros³aw Go³êbioowski –z-
ca burmistrza m. Bielsk Podlaski, Andrzej Krzywiec –dy-
rektor Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji, oraz dyrek-
torzy bielskich szkó³: Miko³aj Jalinik (ZS-4) i Miros³aw
Chomaniuk (SP-2).

Obsada sêdziowska:
sêdzia g³ówny mety: W³odzimierz Borowik, sêdzia

g³ówny skoku w dal: Eugeniusz Bedeniczuk, sêdzia g³ów-
ny pchniêcia kul¹: Andrzej Kiluk, starter: Piotr Niko³ajuk
Stasiuk, kierownik biura i nagród: Aleksander Bo¿ko, se-
kretarz zawodów: W³odzimierz Wasiluk, spiker: Jerzy Czy-
kwin.

Klasyfikacja dru¿ynowa szkó³ podstawowych:

dziewcz¹t ch³opców
1.SP – 2 Bielsk Podlaski -89pkt 1. SP -  3 Bielsk Podlaski -76pkt

(op. Jaros³aw Walerian ) (op. Walery Mieszczeriakow)

2.SP – 3 Bielsk Podlaski -72 2. SP -  5 Bielsk Podlaski -68

3.SP – 5 Bielsk Podlaski -47 3. SP -  4 Bielsk Podlaski -48

4.SP – 4 Bielsk Podlaski -26 4. SP -  2 Bielsk Podlaski -42

Klasyfikacja dru¿ynowa gimnazjów:

dziewcz¹t ch³opców

1.PG – 3 Bielsk Podlaski  -52pkt 1. PG- 3 Bielsk Podlaski -63pkt

(op.  Bazyli Leszczyñski ) (op. W³odzimierz Wasiluk)

2. PG – 2 Bielsk Podlaski -51 2. PG – 1 Bielsk Podlaski -50

3. PG – 1 Bielsk Podlaski -34 3. PG -  2 Bielsk Podlaski -29

Klasyfikacja dru¿ynowa szkó³ ponadgimnazjalnych:

            dziewcz¹t ch³opców

1. LO – 1 Bielsk Podlaski -69pkt 1. LO-  1 Bielsk Podlaski -65pkt

(op.  Edyta Majewska Pawlik) (op. Dariusz Laszewicz)

2. LO – 2 Bielsk Podlaski -63 2. LO – 2 Bielsk Podlaski -63

3. ZS – 3 Bielsk Podlaski -51 3. ZS -  3 Bielsk Podlaski -43

4. ZS – 4 Bielsk Podlaski -51 4. ZS – 4 Bielsk Podlaski -34

5. ZS – 1 Bielsk Podlaski -33

W³odzimierz Borowik

PRZECZYTANE
„Przypadkowe

wybory”
Mnie intryguje

czym Kaczyñski ró¿ni siê
od Platformy, >a nawet
dawnej Unii Demokra-
tycznej<?. Nikt mi zapew-
ne nie wybaczy tego bluŸ-
nierstwa, ale twierdzê, ¿e
nie ró¿ni siê prawie ni-
czym. Ze swoimi poglada-
mi zmieœci³by siê w obu
ugrupowaniach, tak jak
pod jego skrzyd³ami
mieszcz¹ siê ludzie pasu-
jacy do tamtych >szacow-
nych partii<.

Tylko przypadek,
los – z³y albo szczêœliwy
– i osobiste anse zadecy-
dowa³y, ¿e polscy polity-
cy znaleŸli siê w tych par-
tiach, a nie w innych. Nie-
wielu pamiêta, ¿e œrodo-
wisko gdañskich libera-
³ów z Donaldem Tuskiem
uczestniczy³o przez pe-
wien czas w tworzeniu
Porozumienia Centrum.
Razem z obu bracmi dziel-
nie wspiera³o kandydatu-
rê Lecha Wa³êsê. A dzisiaj
obecny premier mówi, ¿e
Tadeusz Mazowiecki jest
jego najwa¿niejszym
mentorem.

W 1980 roku obaj
bracia Kaczyñscy aktyw-
nie uczestniczyli w obra-
dach Okrag³ego Sto³u, a
Bronis³aw Komorowski i
Antoni Macierewicz to
kontestowali.

El¿bieta Jakubiak z
PiS swoje zawodowe
¿ycie zaczyna³a w Klubie
Poselskim KLD, a Lecho-
wi Kaczyñskiemu reko-
mendowa³ j¹ Jacek Taylor
(zwi¹zany z Uni¹ Demo-
kratyczn¹). Pierwsza par-
ti¹ S³awomira Nitrasa z
PO by³o Porozumienie
Centrum – a niedawno
chwali³ siê on posiada-
niem jakiejœ ksi¹¿ki z de-
dykacj¹ „samego Jaros³a-
wa”. W Ruchu Stu dzia³a-
li Pawe³ Graœ z PO i Pawe³
Poncyliusz z PiS. Ten
pierwszy przewin¹³ siê te¿
przez Stronnictwo Kon-
serwatywno-Ludowe,
czyli tak jak Tadeusz Cy-
mañski.”

Piotr Gursztyn -
„Rzeczpospolita”
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W poniedzia³ek 7
czerwca stadion MOSP w
Bia³ymstoku wype³niony
by³ wielkimi pi³karskimi
emocjami. Zmierzy³y siê
tam dzieci z dru¿yn, które
zakwalifikowa³y siê do pod-
laskiego fina³u Turnieju „Z
podwórka na stadion o Pu-
char Tymbarku”, czyli Mi-
strzostw Polski U-10 dla
ch³opców i dziewcz¹t. Dru-
¿yny, które wziê³y udzia³ w
finale wojewódzkim, zosta-
³y wy³onione podczas roz-
grywek gminnych i powia-
towych. W województwie
podlaskim do najwiêkszego
pi³karskiego turnieju dla
dzieci i m³odzie¿y zg³osi³a
siê rekordowa liczba zawod-
ników – 1,4 tysi¹ca, a w ca-
³ym kraju by³o ich ponad 40
tysiêcy, co równie¿ jest re-
kordowym osi¹gniêciem.

W grupie dziewczy-
nek najlepsze okaza³y siê
zawodniczki SP Brañsk, któ-
re w zaciêtym starciu poko-
na³y 2:0 dru¿ynê SP Kluko-
wo. One równie¿, obok ze-
spo³u ch³opców, zakwalifi-
kowa³y siê do dalszych Tur-
niejowych rozgrywek i bêd¹
reprezentowaæ wojewódz-
two podlaskie w dalszych
zmaganiach o Puchar Tym-

Podlaski fina³ Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” rozstrzygniêty!

Pi³karki z Brañska najlepsze

barku i wyjazd do Mediola-
nu na legendarny stadion
San Siro.

Dorota Olech – szko-
leniowiec dru¿yny SP
Brañsk, powiedzia³a po wy-
granym meczu, ¿e jej pod-
opieczne zwyciêstwo za-
wdziêczaj¹ zachowaniu
równowagi pomiêdzy ata-
kiem a obron¹. Dziewczyn-
ki pilnowa³y swoich pozycji
jak i dobrze reagowa³y na
zmieniaj¹c¹ siê na boisku
sytuacjê – powiedzia³a D.
Olech – nie pozwoli³y prze-
ciwniczkom pograæ i wyko-
rzystywa³y pojawiaj¹ce siê
okazje do strzelenia gola.
S³ab¹ stron¹ dru¿yny - jak
przyznaje pani trener – jest
s³abe wykorzystanie sta³ych
fragmentów gry. Dwukrot-
nie nie uda³o nam siê strze-
liæ rzutu karnego, musimy
równie¿ poprawiæ wykony-
wanie rzutów ro¿nych.

Wszystkie dzieci, gra-
j¹ce w finale wojewódzkim
otrzyma³y medale, potwier-
dzaj¹ce zdobyte miejsca i
udzia³ w rozgrywkach na
etapie wojewódzkim. Zwy-
ciêskie dru¿yny otrzyma³y
pami¹tkowe nagrody oraz
puchary.

Nagrody indywidual-
ne:

Najlepsza zawodnicz-
ka: Karolina Omelianowicz
(UKS „Lider” Zab³udów)

Najlepszy zawodnik:
Bartosz Borowik (UKS „Ru-
szaj” Bia³ystok)

Najlepsza bramkarka:
Sylwia Buwaj (UKS „Her-
kules” Micha³owo)

Najlepszy bramkarz:
Micha³ Minkiewicz (SP 1
Moñki)

Królowa strzelców:
Iza Drozdowska (SP Brañsk)

Król strzelców: Hu-
bert Zalewski (SP 7 Bia³y-
stok)

Nagrodzone dru¿yny:
Dru¿yny dziewcz¹t
I miejsce – SP Brañsk
II miejsce – SP Klu-

kowo
III miejsce – UKS

„Herkules” Micha³owo
IV miejsce – UKS

„£om¿yczka” £om¿a
Dru¿yny ch³opców
I miejsce – SP 7 Bia-

³ystok
II miejsce – UKS

„Ruszaj” Bia³ystok
III miejsce – SP 1

Moñki
IV miejsce – SP Ho-

lonki

Zarz¹d Województwa Podlaskiego podj¹³ decyzjê o
dofinansowaniu projektów dotycz¹cych likwidacji i rekul-
tywacji sk³adowisk odpadów. Œrodki pochodz¹ z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
Przedsiêwziêcia do 85 proc. kosztów kwalifikowanych  fi-
nansowane bêd¹ z dzia³ania 5.1.- Rozwój regionalnej infra-
struktury ochrony œrodowiska oraz dzia³ania 5.2.- Rozwój
lokalnej infrastruktury ochrony œrodowiska. W ramach re-
alizacji tych projektów zostanie przeprowadzona rekulty-
wacja wysypisk œmieci w czterech miejscowoœciach powiatu
hajnowskiego i w jednej powiatu bialskopodlaskiego. Grun-
towny remont przejd¹ sk³adowiska odpadów w Hajnówce,
Bia³owie¿y, Gródku, Czy¿ach i w Rudce. W przypadku Czy¿
i Rudki bêd¹ pierwsze przedsiêwziêcia finansowane ze œrod-
ków RPO.

Szansa na kolejne œrodki – to udzia³ w konkursie na
projekty z zakresu odnowy i rozwoju wsi w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do podzia³u jest oko³o
44 miliony z³otych. Wnioski nale¿y sk³adaæ do 30 czerwca.

(hw)

Kasa na wysypiska

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwa³¹ nr XV/
79/99 z dnia 18 paŸdziernika 1999 roku w sprawie: szcze-
gó³owych zasad i trybu przyznawania, oraz wysokoœci do-
rocznych nagród za osi¹gniêcia w dziedzinie twórczoœci ar-
tystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, usta-
nowi³ nagrody Marsza³ka Województwa Podlaskiego za:

- dzia³alnoœæ lub osi¹gniêcia w sferze kultury, które
w sposób istotny wzbogacaj¹ region i s³u¿¹ jego rozwojo-
wi, niezale¿nie od miejsca zamieszkania osoby nagradza-
nej,

- dzia³alnoœæ lub osi¹gniêcia mieszkañców regionu,
które swym poziomem dorównuj¹ wybitnym osi¹gniêciom
ogólnokrajowym

Zgodnie z zapisami powy¿szej uchwa³y wnioski o
przyznanie nagrody mog¹ sk³adaæ nastêpuj¹ce podmioty:

- instytucje kultury,
- szko³y wy¿sze,
- organy administracji pañstwowej i samorz¹dowej,
- zwi¹zki twórcze, fundacje, stowarzyszenia spo³ecz-

no-kulturalne,
- nieformalne grupy twórcze,
- redakcje œrodków masowego przekazu.
Termin sk³adania wniosków up³ywa do 30 czerwca

2010 roku.
Wnioski nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Departamen-

tu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzêdu Marsza³kow-
skiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Bia³ystok, ul.
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego 1 ( pok. 513, V piêtro).

Szczegó³owe informacje na stronie www.wrotapodla-
sia.pl oraz pod nr. tel. (085) 74-97-538.  

DOROCZNE NAGRODY MARSZA£KA
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

- XI EDYCJA

PRZECZYTANE
A polityka historycz-

na jest (w Polakach) zako-

rzeniona? Wydaje siê, ¿e

znakomicie trafia w polska

duszê.

Ludziom, którzy nie

maj¹ g³owy, ¿eby zajmowac

siê intensywnie ró¿nymi

sprawami, a Polacy maj¹

ca³¹ masê ró¿nych rzeczy do

za³atwienia na co dzieñ, bar-

dzo wiele mo¿na wmówic. I

uda³o siê Polakom wmówiæ,

¿e tu chodzi o historyczn¹

prawdê, i to o szczególnym

znaczeniu, dokumentuj¹c¹

krzywdy narodu – bo tak na-

prawdê do tego sprowadza siê

polityka historyczna PiS. W

jakiejkolwiek postaci – cho-

dzi o krzywdy narodu. Które

nam wyrz¹dzili Obcy. To s³u-

¿y identyfikacji spo³ecznej.

My pokrzywdzeni?

Polak dobrze siê czuje, gdy

opowiada o swoich krzyw-

dach?

Wa¿ne jest, ¿eby piêt-

nowaæ sprawców tych

krzywd. Wet za wet. Spraw-

cy musz¹ ponieœc zas³u¿on¹

karê, wtedy przywrócona jest

równowaga œwiata.

Czyli ci z naszego na-

rodu musz¹ ponieœc karê: ko-

muniœci, ró¿owi, platformer-

si...

Co to znaczy z nasze-

go narodu? Oni s¹ wyklucze-

ni. Oni nie s¹ z naszego naro-

du, przypadkowo maj¹ oby-

watelstwo, to taka naroœl.

I oszo³omili propagan-

da Polaków, i grabi¹ ...

I tam, gdzie wejd¹, to

znajda jak¹œ dziurê, tam

wejd¹ i rozsadzaj¹ fundament

narodowy.

(...)

Czy jest szansa, ¿e do-

robek Lecha Kaczyñskiego

zostanie sprawiedliwie oce-

niony? Czy tez bêdzie to ju¿

tylko legenda?

Bêdzie to samo co z

Wa³ês¹. Z jednej strony –

legenda, a z drugiej – usta-

wiczna niepewnoœæ jak by³o

naprawdê.

Prof. Janusz Cza-

pliñski – fragmenty wywia-

du „Zaraz zacznie siê poli-

tyczna jatka”„Przegl¹d” nr

16 (538)
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