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26 czerwca zbiornik wodny Otapy gmina Brañsk
V Festyn Rodzinny „Razem dla Polski Wschodniej” pod patronatem „Wieœci Podlaskich”

Pomys³ na szóstkê, promocja na trójê

KRAJOWE ŒWIÊTO
MASZYN ROLNICZYCH

Narewski „Pronar” to jedna z
najdynamiczniej rozwijaj¹cych siê
firm Podlasia  i jeden z najwiêk-
szych pracodawców. Zatrudnia ok.
1600 osób w kilku fabrykach m.in.
w Narwi, Narewce, Strabli. To tak-
¿e bodaj najwiêkszy w Polsce pro-
ducent traktorów i maszyn nie tyl-
ko dla rolnictwa. O pozycji „Prona-
ru” w polskim biznesie najlepiej
œwiadcz¹ liczne nagrody, m.in. Z³oty Medal XIV Miêdzy-
narodowych Targów Poznañskich Polagra 2005, Filar Pol-
skiej Gospodarki 2010, Mistrz Krajowy Agroligi 2010 i naj-
œwie¿sza nagroda zdobyta 6 czerwca br. w konkursie „Te-
raz Polska”  w kategorii  najlepszy produkt.

1 czerwca 1996 roku
brañski Zespó³ Szkó³ otrzy-
ma³ imiê Armii Krajowej. W
tym dniu szko³a otrzyma³a
sztandar – dar Fundacji Te-

resy i Zdzis³awa Knobel z
Kanady; os³oniêta zosta³a
tablica pami¹tkowa.  Zanim
jednak wybrano szkole imiê
Armii Krajowej rozpatrywa-
no kilka propozycji. Osta-
tecznie zosta³y dwie: pocho-

Brañsk

Œwiêto szko³y
dz¹cy z pobli-
skiej Pruszanki
w gminie Brañsk
Konrad Pruszyñ-
ski „Promyk” au-
tor elementarza
obrazkowego,
za³o¿yciel, re-
daktor i wydaw-
ca „Gazety Œwi¹-
tecznej” oraz Armia Krajo-
wa. Ostateczn¹ decyzjê
podj¹³ - jak wspomina³ w
swym wyst¹pieniu ówcze-
sny dyrektor szko³y Jan Nie-
wiñski  - ks. Roman Wodyñ-
ski. „G³ównodowodz¹cym
tego projektu by³ ks. Wodyñ-
ski. Chcieliœmy w ten spo-
sób oddaæ ho³d AK i uczyæ
patriotyzmu.”.

Po piêtnastu latach
postanowiono przypomnieæ
tak wa¿ne w ¿yciu szko³y
wydarzenie. Na uroczystoœæ
przyby³ wicemarsza³ek wo-
jewództwa podlaskiego Wa-

lenty Ko-
rycki, sta-
rosta biel-
ski  dr S³a-
w o m i r
S n a r s k i ,
w³adze sa-
morz¹do-
we  miasta,
przedsiê-
biorcy i du-

chowni.
Listy gratulacyjne na-

des³ali; Minister Rolnictwa
Marek Sawicki, wicewoje-
woda Wojciech Dzierzgow-
ski i wicemarsza³ek Mieczy-
s³aw Baszko oraz podlaski
kurator oœwiaty Jerzy Kisz-
kiel.

Po z³o¿eniu kwiatów
pod tablic¹ pami¹tkow¹ Pa-
trona przedstawiciele
wszystkich szkó³ wchodz¹-
cych w sk³ad Zespo³u pono-
wili œlubowanie z³o¿one
przed piêtnastu laty.

Jako pierwszy z goœci
podzieli³ siê swymi reflek-
sjami dziekan brañski ks.
Janusz £oniewski. „Armia
Krajowa to bohater zbioro-
wy, pod t¹ nazw¹ kryje siê
tysi¹ce osób i nazwisk, a
wœród nich kard. Stefan
Wyszyñski i bp. W³adys³aw
Jêdruszuk. Wœród tych bo-
haterów s¹ tak¿e osoby
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W dniach 8 – 10
czerwca 2011 roku w Jawo-
rze odby³ siê fina³ XLI Ogól-
nopolskiego Konkursu Re-
cytatorskiego „Proza i po-
ezja na wschód od Bugu”.
Uczestnikami konkursu byli
laureaci eliminacji woje-
wódzkich. Województwo

podlaskie  reprezentowali:
Wojciech ¯ero, uczeñ Ze-
spo³u Szkó³ Rolniczych im.
Wincentego Witosa w Ostro-
¿anach, Patrycja Burkiewicz
uczennica Publicznego

XLI OGÓLNOPOLSKI
KONKURS RECYTATORSKI

– WIELKI FINA£ !
Gimnazjum nr 3 w Bielsku
Podlaskim i £ukasz Filipiuk
uczeñ Szko³y Podstawowej
nr 3 w Bielsku Podlaskim.

Przes³uchanie uczest-
ników wielkiego fina³u od-
by³o siê 9 czerwca na de-
skach jaworskiego Teatru
Miejskiego. Wœród licznie

zgromadzonej widowni ho-
norowe miejsca zajêli zapro-
szeni goœcie i sponsorzy.
Wysoki poziom konkursu
sprawi³, ¿e do momentu

Cd. str. 4
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Brañsk Œwiêto szko³y

œwieckie.” Po nim wyst¹pi³
ks. Wodyñski, który powie-
dzia³ m.in. „ Kontynuuj¹c
myœl ks. dziekana pragnê
powiedzieæ, ¿e to imiê zobo-
wi¹zuje do nauki patrioty-
zmu którego uczy nas histo-
ria AK. Kardyna³ Wyszyñski
mówi³, ¿e ojczyznê swoj¹
bardziej kocha ni¿ swoje
w³asne serce. Bior¹c przy-
k³ad z ks. kardyna³a trzeba
stale wzbudzaæ ten patrio-
tyzm , bo wiadomo, komu-
na tego nie robi³a. Komuna

to wprawdzie trochê inaczej
ni¿ za okupacji ale to  te¿ by³
ucisk i niewola. Patriotyzm
mo¿na rozwijaæ przez har-
cerstwo – przyk³adem by³
prezydent Kaczorowski”.
Do tej tematyki nawi¹za³ te¿
prezes Podlaskiego Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej Witold Dawi-
dowski, który stwierdzi³
„Nie mo¿na byæ patriot¹ nie
znaj¹c podstaw w³asnej hi-
storii. Macie to szczêœcie, ¿e
was ucz¹ prawdziwej histo-
rii, ja tego szczêœcia nie mia-
³em, mnie uczono zak³ama-

Cd. ze str. 1
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KRAJOWE ŒWIÊTO MASZYN ROLNICZYCH

Przez cztery dni
czerwca (2-5.06), na tere-
nach wystawowych przy
drodze do Hajnówki,  Pro-

nar zorganizowa³ wielk¹
wystawê swoich produktów.
Prezentacjê  rozpoczêto w
czwartek od sprzêtu prze-

znaczonego do utrzymania
czystoœci w mieœcie; w pi¹-
tek zaproszono m³odzie¿
szkoln¹ aby pokazaæ im „Ta-
jemnice fabryki czyli jak
powstaj¹ ci¹gniki i nie tyl-
ko”. Sobota by³a najwa¿niej-
szym dniem imprezy. Przy-
byli parlamentarzyœci: sena-
tor W³odzimierz Cimosze-
wicz, pos³owie Jaros³aw
Matwiejuk i Robert Tyszkie-
wicz, wicemarsza³ek woje-
wództwa podlaskiego Wa-
lenty Korycki, w³adze samo-

rz¹dowe powiatu i gmin.
W tym dniu zorgani-

zowano tez konferencjê na-
ukow¹ „Jutro polskiego rol-
nictwa w perspektywie

zmian w UE i w obliczu no-
wych technologii maszyn
rolniczych”. Odby³y siê za-
wody dziennikarzy motory-

zacyjnych o tytu³ „Trakto-
rzysta roku”. Uczestnicy
musieli ci¹gnikiem „Pronar”
jak najszybciej pokonaæ sla-
lom, przebiæ balon i zapar-
kowaæ ci¹gnikiem z przy-
czep¹ w wyznaczonym
miejscu. Tytu³ „Traktorzysty
roku” zdoby³” Pawe³ Twar-
dowski z tygodnika „Top
Agrar”.

Najwa¿niejszym mo-
mentem by³o nagrodzenie
wyró¿niaj¹cych siê pracow-
ników odznaczeniami przy-

nej historii, a wœród AK-
owców by³o przecie¿ du¿o
sportowców jak chocia¿by
Janusz Kusociñski.”

Pozostali goœcie ju¿
tej tematyki nie podejmowa-
li natomiast zwracali uwagê
na aktualne problemy oœwia-
ty. W trakcie uroczystoœci
wyró¿niono najlepszych
uczniów, laureatów konkur-
sów przedmiotowych, wy-
ró¿niaj¹cych siê sportow-
ców, nauczycieli. Dyploma-
mi nagrodzono tak¿e przed-
siêbiorców wspomagaj¹-

cych szko³ê finansowo.
Uroczystoœæ zakoñ-

czy³ monta¿ poetycko-mu-
zyczny przygotowany pod
kierunkiem Gra¿yny Kowa-
lewskiej i Urszuli Chren
oraz wystêp zespo³u Skow-
ronki” który nie tak dawno
obchodzi³ 25-lecie powsta-
nia.

Z kronikarskiego obo-
wi¹zku warto wspomnieæ, i¿
w zwi¹zku ze œwiêtem
uczniowie klasy II gimna-
zjum pracowali nad projek-
tem edukacyjnym „Bohate-
rowie naszych czasów”

Wies³aw Soko³owski

znanymi przez Prezydenta
RP oraz Ministra Rolnictwa.

Oprócz nowocze-
snych maszyn zwiedzaj¹cy
mogli obejrzeæ tak¿e zabyt-

kowe  maszyny
w y s t a w i o n e
przez Klub Mi-
³oœników Sta-
rych Ci¹gni-
ków i Maszyn
R o l n i c z y c h
„Retro-Trak-
tor” z Golubia
D o b r z y n i a .
Cieszy³y siê du-
¿ym zaintereso-
waniem cho-
cia¿ szkoda, ¿e

by³y to przewa¿nie ci¹gniki
produkcji czeskiej a nie pol-
skiej. To pokazuje, ¿e sta-
rych polskich maszyn i ci¹-
gników  rolniczych jest co-
raz mniej i coraz trudniej
mi³oœnikom staroci je zdo-
byæ. Mo¿e wiêc „Pronar”
pokusi siê o to by stworzyæ
przyfabryczne muzeum i w
ten sposób uchroni przed
zniszczeniem to co jeszcze
siê na wsi zachowa³o. W nie-
dzielê – ostatnim dniu im-
prezy – zorganizowano piki-
nik rodzinny. Przez cztery
dni trwania  trwa³y wystêpy
artystyczne zespo³ów pol-
skich, z Austrii i Czech oraz
Litwy i Wêgier.

Imprezê œwietnie
przygotowano i mog³a by
ona byæ doskona³¹ promocj¹

Cd. ze str. 1 firmy gdyby nie zbyt ma³y –
moim zdaniem – udzia³ w

imprezie najbardziej zainte-
resowanych - czyli rolników.
Oczywiœcie  moja ocena – na
podstawie kilkugodzinnego
pobytu w sobotê – mo¿e nie
odzwierciedlaæ przebiegu
ca³ej imprezy, ale w sobotê

poza goœæmi nie  by³o zbyt
wielu zwiedzaj¹cych. Mo¿e
przybyli w godzinach wie-
czornych, bo jak mo¿na
przeczytaæ na stronie „Pro-
naru” w imprezie wziê³o
udzia³ ponad 45 tysiêcy
osób, czyli ponad jedenaœcie
tysiêcy dziennie. Jak  czytam
takie cyfry to siê zastana-

wiam jaki piarowiec tych
uczestników liczy³. Myœlê,

ze przy organizacji kolejne-
go III Krajowego Œwiêta
warto nadaæ mu prawdziwie
krajowy wymiar zarówno w
iloœci wystawców jak te¿ za-
dbaæ o w³aœciw¹ promocjê
wœród rolników wojewódz-

twa i kraju. Nie zapewni¹
tego jednak  media central-
ne i regionalne bo ich rolni-
cy po prostu nie czytaj¹ z
prostej przyczyny – nie maj¹
ich gdzie kupiæ, zostaje pra-
sa lokalna – ale tej marke-
tingowcy firmy nie dostrze-
gaj¹ i lekcewa¿¹. Ich strata.

                             (wss)
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Czas przed wakacyjny
na Podlasiu zawsze sprzyja
imprezom plenerowym o
ró¿nym wydŸwiêku. Niektó-
re bywaj¹ jarmarczne inne
bardziej powa¿ne, ale na
jednych i drugich chodzi o
to, aby w jak najlepszym
œwietle pokazaæ ró¿norod-
noœæ naszego regionu i jego
wielokulturowoœæ. Przyci¹-
gn¹æ w przysz³oœci turystów
i pokazaæ nasze zalety i
atrakcje. Podczas ostatniej

niedzieli (12 czerwca) mo-
gliœmy siê wybraæ na  bia³o-
stockie Planty i obejrzeæ  ko-
lejn¹ edycjê Œwiêta Kultury
Bia³oruskiej zorganizowan¹
przez Bia³oruskie Towarzy-
stwo Spo³eczno – Kultural-
ne wraz przy udziale w³adza
miasta Bia³egostoku.

BTSK to najd³u¿ej
dzia³aj¹ca organizacja
mniejszoœci bia³oruskiej w
Polsce. Jej pocz¹tki siêgaj¹
po³owy PRL-u, kiedy zosta-
³a w 1956 roku za³o¿ona w
Bia³ymstoku. Ten kolektyw
organizuje i nadzoruje
wszelkiego rodzaju imprezy
kultury bia³oruskiej. W³a-
œnie tak¹ imprez¹ by³a 26
edycja Œwiêta... . Ka¿da z
poprzednich edycji mog³o
by siê wydawaæ ¿e by³a po-

dobna do tegorocznej , lecz
tak nie by³o. Wœród wyko-
nawców  mieliœmy przebo-
gat¹ grupê,  ludzi bardzo
m³odych, którzy ucz¹ siê w
szko³ach z jêzykiem bia³oru-
skim, jak i ludzi którzy mo-
gli byæ ich dziadkami. Bia-
³ostocka publicznoœæ pod-
czas tego festiwalu  nie mo-
g³a ¿a³owaæ przybycia na
Planty . By³y tam chóry, ze-
spo³y folkowe soliœci, a
wszystko to w rytm znanych

Œwiêto Kultury Bia³oruskiej – Bia³ystok 12.06.2011
tradycyjnych melodii . For-
macje  wystêpuj¹ce podczas
tego popo³udnia pochodzi³y
z Podlasia ale równie¿ z Bia-
³orusi .Zespo³em , który ze-
bra³ najwiêksze brawa i bi-
sowa³ parokrotnie by³a miñ-
ska Kupalinka . Oprócz wy-
stêpów muzycznych nie
mog³o zabrakn¹æ targów
ksi¹¿ki zwi¹zanej z regio-
nem i szerok¹ pojêt¹ kultur¹
wschodnios³owiañsk¹ . Pod-
czas przegl¹dania tych pozy-

cji zapyta³em  siê jak sprze-
daje siê taka literatura , czy
jest na ni¹ popyt , czy poma-

ga ona kszta³towaæ odkry-
wanie wœród czytelników
bia³oruskoœci  w Polsce. Z

odpowiedzi¹ poœpieszy³ mi
Jan Zabrocki Dyrektor Cen-
trum Kultury S³owiañskiej
w Warszawie: Ze sprzeda¿¹
tego typu literatury jest ciê¿-
ko, zreszt¹ spo³eczeñstwo
nasze nie czyta, ale ja chcê
promowaæ tê kulturê i poma-
gaæ ludziom odnajdywaæ
swoje korzenie. Coraz wiê-
cej m³odych ludzi z roku na
rok podchodzi do naszego
stoiska podczas tego typu
wydarzeñ i interesuj¹ siê

naszymi ksi¹¿kami , nie ku-
puj¹ ale przegl¹daj¹ i rozma-

wiaj¹ , chc¹ wracaæ do swo-
ich korzeni . Dziœ na przy-
k³ad mia³em dwie rozmowy

dotycz¹ce to¿samoœci. Lu-
dzie pytali czy jestem zo-
rientowany. Na dobr¹ spra-

wê pomog³em tym osobom
rozszyfrowaæ ich pochodze-
nie. Poniewa¿ urodzi³em siê

na Podlasiu chodŸ mieszkam
w Warszawie to do dnia dzi-

siejszego jestem podlaskim
patriot¹ i naszej przygranicz-
nej kultury. Chcê j¹ przeka-
zywaæ dalej aby nie zosta³a
zapomniana. Tak o swojej
misji i wydawnictwie opo-
wiada³ Jan Zabrocki. Œwiê-
to Kultury Bia³oruskiej to
nie tylko muzyka i literatu-
ra ale równie¿ rêkodzie³o
ludowe, które te¿ przyci¹ga
klientów. Có¿ oprócz tego
typu atrakcji znajdziemy
równie¿ takie, które pasuj¹
jak „piêœæ do oka” czyli
wszelakiego rodzaju straga-

ny z ró¿nym barach³em (pla-
stikowe pistolety szable,
piszcza³ki , balony ,lalki) ,
które przyci¹ga³o g³ównie
dzieci , takie s¹ prawa ryn-
ku . Publicznoœæ podczas tej
edycji nie zawiod³a , prze-
chadzaj¹c siê wokó³ sceny i
straganów mo¿na by³o spo-
tkaæ osoby w ró¿nym wie-
ku. Ka¿dy szuka³ czegoœ dla
siebie. Wed³ug mnie pro-

gram muzyczny mo¿na by³o
by rozci¹gn¹æ jeszcze bar-

dziej, tak aby trafiæ do
wszystkich, a zarazem poka-
zaæ coœ nowego. Nie mo¿na
zamykaæ tej kultury tylko w
piosence dzieciêcej, chórach
czy zespo³ach folkowych .
Aby pozyskaæ m³odego s³u-
chacza i przekonaæ go, ¿e
jego dziedzictwo jest warte
uwagi i pielêgnowania i nie
musi byæ ukrywane czy ka-
muflowane. Na pewno kon-
certy formacji graj¹cych
muzykê rockow¹ czy reggae
przyci¹gnie nie tylko m³o-
dych podlaskich bia³orusi-

nów ale równie¿ ich kole-
gów i uœwiadomi im , ¿e na-
sza wielokulturowoœæ jest
czymœ fantastycznym . Mu-
ismy kszta³towaæ  kolejne
pokolenie, które bêdzie
chcia³o i potrafi³o kultywo-
waæ tradycjê, tak aby by³a
ona atrakcyjna, tak¿e dla in-
nych.

Micha³ Iwaniuk
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og³oszenia wyników 10
czerwca trudno by³o wyty-

powaæ zwyciêzców. Wœród
nagrodzonych znaleŸli siê:
Wojciech ¯ero i Patrycja
Burkiewicz. Uczeñ Zespo³u
Szkó³ Rolniczych w Ostro-
¿anach, startuj¹cy w katego-
rii szko³y ponadgimnazjal-
ne, zosta³ wyró¿niony za
„ciekaw¹ interpretacjê”
(by³a to jedyna nagroda
przyznana w tej kategorii).

Tygodnik „Wprost” za-
mieœci³ ranking szkó³ wy-
¿szych tradycyjnie rozdziela-
j¹c w zestawieniu szko³y pu-
bliczne i niepubliczne. Autor
artyku³u, Rafa³ Pisera komen-
tuje: „Trudno je porównywaæ,
bo choæ jakoœæ us³ug eduka-
cyjnych szkól niepublicznych
coraz czêœciej nie odbiega od
jakoœci szkó³ publicznych, to
funkcjonuj¹ one w odmien-
nych warunkach. Te pierwsze
dzia³alnoœæ niemal w ca³oœci
finansuj¹ z op³at od studentów
i podlegaj¹ coraz ostrzejszej
rynkowej ocenie. Drugie
wiêksz¹ czêœæ pieniêdzy czer-
pi¹ z bud¿etu pañstwa.

Kolejny ranking szkó³ wy¿szych 2011
Rewolucja w systemie

edukacji, któr¹ ma przynieœæ
nowa ustawa o szkolnictwie
wy¿szym, raczej  tego nie
zmieni. Uczelnie zyskaj¹
wiêksz¹ autonomiê i odpowie-
dzialnoœæ za efekty kszta³ce-
nia, ale nadal tylko pañstwo-
we bêd¹ prowadziæ bezp³atne
studia, finansowane przez po-
datników. Bêd¹ wiêc przyci¹-
gaæ najlepszych studentów.
Szans¹ dla szkól prywatnych
jest specjalizacja i oferowanie
niedostêpnych w szko³ach pu-
blicznych kierunków, za któ-
re warto p³aciæ, licz¹c na gra-
tyfikacjê na rynku pracy.”

Profesor Marek Rocki,

szef Pañstwowej Komisji
Akredytacyjnej, wieloletni
rektor Szko³y G³ównej Han-
dlowej: „Trzeba zwróciæ uwa-
gê na ocenê kierunku studiów,
a nie na ocenê ca³ej uczelni.
S¹ œwietne uczelnie, na któ-
rych funkcjonuj¹ kiepskie kie-
runki, i uczelnie s³absze, ale
wyspecjalizowane, maj¹ce je-
den dobry kierunek. Dobrze
przy tym mieæ sprecyzowane
pogl¹dy na temat w³asnej
przysz³oœci i staraæ siê studio-
waæ to, co siê chce robiæ. Stu-
dia to inwestycja, która musi
przynosiæ zwrot, czyli zwiêk-
szaæ prawdopodobieñstwo
lepszego ¿ycia w kolejnych

Cenn¹ nagrodê ufundowa³a
Barbara Leonowicz – dyrek-
tor Jaworskiego Oœrodka

Cd. ze str. 1 Kultury. Patrycja Burkie-
wicz otrzyma³a  wyró¿nienie
w kategorii gimnazja. W tej
kategorii nie przyznano I i II
miejsca.

Tegoroczne elimina-
cje centralne uœwietni³ Kon-
cert Galowy z udzia³em
uczestników konkursu i wy-
stêp lokalnego wokalno –
tanecznego zespo³u m³o-
dzie¿owego.

Organizatorzy XLI
Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego zadbali o
mi³¹ atmosferê podczas kon-

kursu jak i po jego zakoñcze-
niu. W wolnym czasie, w
towarzystwie przewodni-
ków m³odzie¿ i opiekunowie
zwiedzali najciekawsze za-
k¹tki Jawora.

Goœcinnoœæ i piêkno
jaworskiej ziemi  pozostan¹
na d³ugo w pamiêci uczest-
ników

XLI Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego.

Agnieszka

 Smorczewska-Mirosz

latach.”
Zerknêliœmy na tabele

rankingowe poszukuj¹c bia³o-
stockich uczelni. Zastanawia-
j¹ce, ¿e jest ich znacznie mniej
ni¿ w ubieg³ych latach, nie-
mniej s¹.

Wœród uczelni publicz-
nych, na wysokim 12 miejscu
w Polsce znalaz³ siê Uniwer-
sytet Medyczny w Bia³ymsto-
ku, a na miejscu 23 Politech-
nika Bia³ostocka, która wœród
uczelni technicznych i rolni-
czych zajê³a 6 pozycjê !

W zestawieniu uczelni
medycznych na 3 miejscu w
kraju sklasyfikowany zosta³
Uniwersytet Medyczny w Bia-

³ymstoku !
Wœród uczelni niepu-

blicznych, znajdujemy w ran-
kingu dwie, nasze szko³y wy-
¿sze. Na 42 pozycji znalaz³a
siê Wy¿sza Szko³a Finansów
i Zarz¹dzania w Bia³ymstoku,
a na pozycji 52 Niepañstwo-
wa Wy¿sza Szko³a Pedago-
giczna w Bia³ymstoku.

Uczelniom i ich rekto-
rom gratulujemy ! Jednocze-
œnie zwracamy uwagê czytel-
ników, a przede wszystkim
maturzystów, ¿e wszystkie
wymienione, nasze uczelnie
od lat s¹ uczestnikami naszej
akcji „Uczelnie w powiecie”.

(piw)

PREMIER DONALD TUSK NA TERENIE FABRYKI IKEA W GMINIE ORLA
Orla

W dniu 15
czerwca 2011 r. Pan
Donald Tusk Prezes
Rady Ministrów
wizytowa³ fabrykê
p³yt HDF, budo-
wan¹ przez Grupê
IKEA na terenie
gminy Orla.

W spotkaniu
uczestniczyli m.in.
przeds tawic ie le
w³adz gminy Orla,
powiatu bielskiego
oraz pos³owie wo-
jewództwa podla-
skiego.
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Je¿eli masz zad³u¿enie
powy¿ej 200 z³otych i zale-
gasz z jego sp³at¹ ponad 60
dni, to stajesz siê d³u¿nikiem
wpisanym do któregoœ z re-
jestrów i stajesz siê jednym
z ponad 2, 1 miliona Pola-
ków maj¹cym problemy ze
sp³at¹ d³ugów. W ci¹gu ostat-
nich trzech lat, takich osób
przyby³o niemal trzykrotnie.
W sumie zalegamy ze sp³at¹
blisko 31 miliardów z³otych.
To prawie 6,5 procenta d³u-
gów wszystkich gospodarstw
domowych, które przekro-
czy³y 483 miliardy z³otych.
To wartoœæ wszystkich na-
szych zobowi¹zañ – kredy-
tów, po¿yczek i innych na-
le¿noœci.

W 2009 roku suma
niesp³aconych nale¿noœci
stanowi³a niespe³na 2,5 pro-
cent wszystkich d³ugów, w
tym roku siêga blisko 6,5
proc. Z danych NBP wyni-
ka, ¿e niespe³na 60 proc. na-
szych d³ugów to kredyty na
zakup ziemi, mieszkañ i do-
mów. Reszta to inne zobo-
wi¹zania: kredyty i po¿ycz-
ki na zakup sprzêtu AGD,
mebli, samochodów, czy de-
bety na kartach bankowych.
Na Polaka , który popad³ w
tarapaty przypada obecnie
14,7 tysiêcy z³ zaleg³ego d³u-
gu. Zaleg³oœci to w wiêkszo-
œci ma³e kwoty, poni¿ej 5 tys.
z³otych – stanowi¹ ponad 60
proc. niesp³aconych zobo-
wi¹zañ. To, ¿e Polacy nie
mog¹ sobie poradziæ z taki-
mi stosunkowo niewielkimi
sumami, Ÿle œwiadczy o ich
kondycji finansowej.

Najwiêcej do sp³ace-

nia maja w województwie
œl¹skim ( 5 647 307 002 z³o-
tych). U nas w podlaskim jest
dobrze, jesteœmy na przed-
ostatnim miejscu w kraju, ale
do sp³aty mamy 568 733 064
z³otych. Jesteœmy raczej
biedni (a mo¿e przezorni ?) i
chyba st¹d taka pozycja w
rankingu.

D³ugi Polaków to 48
procent rocznego PKB. W
Unii Europejskiej rekordo-
wymi d³u¿nikami s¹ np.
Duñczycy (275 proc. roczne-
go PKB kraju) i Holendrzy
(241 proc.PKB). W rozwi-
niêtych krajach Unii ponad
80 proc. d³ugów to kredyty
hipoteczne – u nas stanowia
niespe³na 60 proc. wszyst-
kich d³ugów. A budownictwo
to przecie¿ ko³o zamachowe
gospodarki !

Bardzo wiêc niepokoi
rosn¹ca w galopuj¹cym tem-
pie, liczba rodaków przesta-
j¹cych sp³acaæ swoje zobo-
wi¹zania. Obserwatorzy ryn-
ku bankowego s¹dz¹, ¿e wy-
nika to z rosn¹cego apetytu
Polaków na wszelkie dobra,
ni¿ z powodu kryzysu, wy-
sokiego bezrobocia czy ro-
sn¹cych cen ( nasza redak-
cja uwa¿a, ¿e w³aœnie z tych
wymienionych wy¿ej powo-
dów). Nie p³acimy te¿ d³u-
gów poniewa¿ rosn¹ szybko
zatory p³atnicze; mo¿e to
skutkowaæ fal¹ upad³oœci i
plajt. Zatem zanim wypisze-
my wniosek o kredyt czy
po¿yczkê, g³êboko siê zasta-
nówmy nad mo¿liwymi skut-
kami.

Tomasz Bonek,

redaktor nacz. Money. Pl

Centrum Okulistyczne

dr J.Michnowskiego
Bia³ystok, ul. Œw. Rocha 12 A, I piêtro

tel.rejestracji: 85 746-05-48

- operacje zaæmy oraz inne zabiegi
okulistyczne

- wszczepianie soczewek
amerykañskiej firmy Alcon
i soczewek akomodacyjnych

- leczenie jaskry;
komputerowe badanie pola

widzenia,laseroterapia
- GDX - urz¹dzenie laserowe mierz¹ce

poziom zaawansowania jaskry
- leczenie cukrzycy:angiografia

fluoresceinowa,laseroterapia
- OCT - nowoczesna diagnostyka jaskry

i siatkówki
- dobór soczewek kontaktowych

- dobór okularów, salon optyczny

CHIRURGIA OKULISTYCZNA

(umowa z NFZ)

PPHU "ALKAZ"
JAB£OÑSKI KAZIMIERZ

BOÆKI UL. POLNA 7

TEL.  696 507 430

85 731 33 50

Oferuje do sprzeda¿y:

NAWOZY- du¿y wybór:

PASZE,

ŒRUTA RZEPAKOWA

I SOJOWA,

WAPNO NAWOZOWE-LUZ

MATERIA£Y

BUDOWLANE

- transport ok. 25T

CENY

KONKURENCYJNE

TRANSPORT GRATIS!

Dzia³ka budowlana Olmonty 1009 m2

154 000 PLN

Rogawka ziemia rolna 20118 m2

58 000 PLN

Mieszkanie 1 pokojowe 20 m2 Dubois

124 000 PLN

Mieszkanie 1 pokojowe 25 m2 Mickiewicza

164 000 PLN

Mieszkanie 2 pokojowe 27 m2 Ciep³a

169 000 PLN

Mieszkanie 2 pokojowe 46 m2 Grochowa

190 000 PLN

Mieszkanie 3 pokojowe 56 m2 Towarowa

239 000 PLN

Mieszkanie 3 pokojowe 57 m2 Fabryczna

209 000 PLN

Mieszkanie 3 pokojowe 60 m2 Dziesiêciny

195 000 PLN

Mieszkanie 4 pokojowe 72 m2 Swobodna

236 000 PLN

ul. Legionowa 30 lok. 105 (Sienny Rynek)

biuro@sokolowscynieruchomosci.pl

tel 85 742 88 48; kom. 513 248 804

D³ugi, d³ugi...

Rozpoczê³a siê druga
edycja konkursu na „Gminê
przysz³oœci”. Innowacyjnoœæ
i efektywnoœæ energetyczna
to g³ówne zagadnienia towa-
rzysz¹ce tegorocznej ods³o-
nie. Gminy mog¹ zg³aszaæ
projekty w zakresie ochrony
klimatu oraz edukacji lokal-
nej spo³ecznoœci. Konkurs
jest organizowany przy stra-
tegicznym wsparciu paneu-
ropejskiej inicjatywy Forum
Rozwoju Efektywnej Ener-
gii (FREE).

W konkursie mog¹
wzi¹æ udzia³ gminy miej-
skie, wiejskie oraz miejsko-
wiejskie. Warunkiem
uczestnictwa jest zg³oszenie
projektu w przynajmniej
jednej z dwóch kategorii:

1. Innowacje dla kli-
matu – projekty wykorzysta-
nia innowacyjnych, przyja-
znych œrodowisku i cz³owie-
kowi rozwi¹zañ energetycz-
nych, które ju¿ dziœ wpisuj¹
siê w politykê energetyczn¹
Polski i Unii Europejskiej.

2. Promotor innowacji
– gminy, które aktywnie
edukuj¹ w zakresie budowa-
nia œwiadomoœci ekologicz-
nej oraz wykorzystania inno-
wacyjnych, przyjaznych œro-
dowisku rozwi¹zañ energe-
tycznych.

Innowacyjnoœæ oraz
oryginalnoœæ zg³oszonych
projektów oceni Kapitu³a
konkursu, w sk³ad której
wejd¹ m.in.: Sylwester Œmi-
giel (Przewodnicz¹cy Forum
Rozwoju Efektywnej Ener-
gii), dr in¿. Arkadiusz Wê-

Rusza konkurs
„Gmina przysz³oœci 2011”

glarz (Krajowa Agencja Po-
szanowania Energii), dr An-
drzej Ha³asiewicz (Uniwer-
sytet im. Miko³aja Koperni-
ka w Toruniu), dr Filip El-
¿anowski (Uniwersytet War-
szawski) oraz Bo¿ena Wró-
blewska (Gaspol). Do wybo-
ru laureatów bêd¹ siê mogli
w³¹czyæ równie¿ internauci,
g³osuj¹c na stronie www.ki-
bicujklimatowi.pl na naj-
lepsz¹ ich zdaniem gminê
oraz zg³oszony przez ni¹
projekt. Laureaci konkursu
otrzymaj¹ tytu³ „Gminy
przysz³oœci 2011” oraz
atrakcyjne nagrody rzeczo-
we.

Zg³oszenia do kon-
kursu przyjmowane bêd¹ do
30 wrzeœnia  2011 roku, pod
adresem e-mail gmina-
przyszlosci@kibicujklima-
towi.pl. Regulamin konkur-
su oraz formularz zg³oszeñ
znajduje siê na stronie
www.kibicujklimatowi.pl.
Wyniki konkursu zostan¹
og³oszone “w paŸdzierniku
2011 r.

Patroni medialni:
Puls Biznesu
Przegl¹d Komunalny
Czysta Energia
Energieodnawialne.pl
Ogrzewnictwo.pl
Dodatkowych infor-

macji udziela:
Katarzyna Fabjaniak-

Czerniak
Koordynator Forum Rozwo-
ju Efektywnej Energii
Tel. (22) 321 51 00
e-mail:
kfabjaniak@onboard.pl
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NAREWKA           NAREWKA           NAREWKA

11 czerwca br. w œwie-

tlicy w Lewkowie Starym

(powiat hajnowski)odby³ siê

piknik rodzinny. By³y  gry,

zabawy i konkursy. Konkurs

plastyczny dotyczy³ zapro-

jektowania kartki pami¹tko-

wej-laurki pod tytu³em „Ja i

moja rodzina na pikniku”.

Wybrano naj³adniejsze i zo-

sta³y one umieszczone w

œwietlicowej kronice.

Gry i zabawy ciekawie

prowadzi³y El¿bieta Rosiak i

Ma³gorzata Libera z teatru

„Arkadia” w Bia³ymstoku.

Propozycje tych pañ na za-

bawê bardzo spodoba³y siê

dzieciom i doros³ym. W pro-

gramie by³y miêdzy innymi

taniec ¿aby na motorze, prze-

pe³zanie przez ciemny tunel

z  paj¹kami i nietoperzami (

w rzeczywistoœci by³ to d³u-

gi worek ), przeci¹ganie liny

( s³absi po powrocie do do-

mubêd¹ musieli pozmywaæ

naczynia i wynieœæ œmieci do

Lewkowo Stare

Piknik rodzinny

8 czerwca br.
w Gminnym Oœrodku Kul-
tury w Narewce (powiat haj-
nowski) odby³o siê spotka-
nie z okazji Œwiatowego
Dnia Osób Niepe³nospraw-
nych. Wziêli w nim udzia³
Miko³aj Pawilcz, wójt Gmi-
ny Narewka, El¿bieta Poto-
niec, kierowniczka Gminne-
go Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej w Narewce i Anna
Stulgis, dyrektorka Gminne-
go Oœrodka Kultury w Na-
rewce oraz radny z Lewko-
wa Starego Jerzy Rowiñski
i so³tys z Lewkowa Nowe-
go Jan Cie³uszecki.

¯yczenia zdrowia
oraz wiêkszego szacunku
dla osób starszych i schoro-
wanych, z³o¿y³ wójt  Gmi-
ny. Zadeklarowa³ dalsz¹ po-
moc dla osób niepe³no-
sprawnych.

Obchody Dnia Inwalidy
W czêœci artystycznej

z piêknym przedstawieniem
„Cztery pory roku” wyst¹pi-
³y dzieci i m³odzie¿ z Zespo-
³u Szkó³ w Narewce pod kie-
runkiem wychowawczyni
Aliny Wasilczyk. Dzieci
wrêczy³y   osobom niepe³-
nosprawnym ³adne laurki z
¿yczeniami.

Po czêœci artystycznej
wszyscy zebrani zasiedli do
obiadu. Kombatanci, Piotr
Kisielewski z Janowa i
Aleksander KuŸma z Zab³ot-
czyzny podzielili siê wspo-
mnieniami z lat okupacji
niemieckiej i udzia³em w
wyzwoleniu kraju spod jarz-
ma hitlerowskiego. Pokaza-
li swoje medale i odznaki.

Uczestnicy spotkania
zapoznali siê z uprawnienia-
mi oraz formami pomocy
osobom niepe³nosprawnym

25 i 26 czerwca br. w Starym Dworze (gmina Narew-
ka) odbêd¹ siê konkursy modeli wodnosamolotów oraz
wystêpy zespo³ów artystycznych.

25 czerwca – konkurs modeli poduszkowców na
Zbiorniku Wodnym Siemianówka;

26 czerwca – konkurs o Puchar Centralnej Europy
Modeli Wodnosamolotów Sterowanych. Równie¿ w tym
dniu wyœcig modeli wodnosamolotów.

W drugim dniu imprezy (26. 06. br.) zagraj¹ i zaœpie-
waj¹ „Andro Verdo”, „Flink” i „Skaner” z Polski oraz „Go-
œciniec” z Bia³orusi. Pocz¹tek koncertu o godz.16, 00.

Na imprezê do Oœrodka Sportu i Rekreacji w Starym
Dworze zaprasza wójt Gminy Narewka.                             (jc)

Zaproszenia, zaproszenia

Festyn Œw.Onufrego
25 czerwca br. odbêdzie siê festyn w Starym Masie-

wie (powiat hajnowski). Wyst¹pi¹ z koncertem zespo³y ar-
tystyczne: „Goœciniec” z Bia³orusi, „Narewczanki” z Na-
rewki, „Cegie³ki” z Lewkowa Starego, „Przepiórka” i Stu-
dio Piosenki Estradowej z Hajnowskiego Domu Kultury,
„Lovers” z Bia³egostoku, „Bia³e Wilki” z Wasilkowa i „Ob-
raz Kontrolny” z Hajnówki. Pocz¹tek o godz. 16, 00.

Na imprezê zapraszaj¹ – spo³ecznoœæ Masiewa, Gmin-
ny Oœrodek Kultury  w Narewce i wicestarosta Powiatu
Hajnowskiego.                                                                   (jc)

W Starym Dworze wystartuj¹
wodnosamoloty

Gmina Narewka
otrzyma³a Laur Gospodar-
noœci. Jest to konkurs  pod
patronatem  prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, prze-
wodnicz¹cego Parlamentu
Europejskiego i ministra rol-
nictwa i rozwoju wsi orga-
nizowany przez Fundacjê
Europejskiego Funduszu
Rozwoju  Wsi Polskiej.

Monika KaŸmierczak
z biura prasowego wspo-
mnianego funduszu: Gmina
Narewka otrzyma³a Laur
Gospodarnoœci za realizacje
strategii zrównowa¿onego
rozwoju, za inicjowanie
dzia³añ zmierzaj¹cych do
rozwoju kapita³u spo³eczne-
go i dziedzictwa kulturowe-
go, a tak¿e za stymulowanie

Na Zamku Królewskim w Warszawie

Narewka otrzyma³a
Laur Gospodarnoœci

rozwoju przedsiêbiorczoœci.
Miko³aj Pawilcz w

wypowiedziach po odebra-
niu zaszczytnej nagrody
podkreœli³, ¿e jest to równie¿
efekt prawid³owego wyboru
kierunku dzia³ania samorz¹-
du. W sytuacji oddalenia
Narewki od du¿ych miast,
braku zak³adów przemys³o-
wych, marginalnej chocia¿
atrakcyjnej geograficznie
lokalizacji i stosunkowo nie-
du¿ego bud¿etu.

W konkursie wziê³o
udzia³ 100 gmin wiejskich i
miejsko-wiejskich z ca³ego
kraju – i proszê Narewka
zwyciê¿y³a ! Gratulujemy
wójtowi i narewkowskim
samorz¹dowcom.

(piw)

udzielanej przez  Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej i Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie  w Haj-
nówce. Wywi¹za³a siê dys-
kusja na temat kryteriów
przyjêtych w tym roku przez
PCPR przy przyznawaniu
dofinansowania turnusów
rehabilitacyjnych w sanato-
riach.

Przeprowadzono lote-
riê fantow¹, w której ka¿dy
los wygrywa³. Imprezê zor-
ganizowa³ Zarz¹d Rejonowy
Polskiego Zwi¹zku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów
w Narewce. W przygotowa-
nie i sprawne przeprowadze-
nie imprezy, najaktywniej
w³¹czyli siê – Jadwiga Kar-
piuk (przewodnicz¹ca ZR
PZERiI), Anna Stulgis, Nela
Charkiewicz i Aleksander
Zdanowski.                         (jc)

kontenera ), zabawa z wiel-

kim parasolem-spadochro-

nem, budowa wiezy na czas,

jazda na przemyœlnie skon-

struowanym ni to rowerze ni

to wózku, zabawa z baloni-

kami.

Impreza cieszy³a siê

du¿ym zainteresowaniem.

Zwyciêzcy w poszczegól-

nych konkurencjach otrzy-

mali nagrody rzeczowe. Kie-

rowniczka œwietlicy czêsto-

wa³a pysznymi bu³eczkami z

serem, napojami ch³odz¹cy-

mi i miêtow¹ herbat¹ oraz

arbuzem.

Sponsorami pikniku

byli: wójt Gminy Narewka

Miko³aj Pawilcz, prezes „Ce-

ramiki Budowlanej Lewko-

wo” Aleksander Bondaruk

oraz so³tysi – Helena Rejent

z Eliaszuk, Eugeniusz Bon-

daruk z Lewkowa Starego i

Jan Cie³uszecki z Lewkowa

Nowego.

  (jc)

VII Ogólnopolski Turniej
Ekologiczno-Wêdkarski
im. Anatola Wakuluka -

24-25.06. 2011 r.

Termin: 24-25.06. 2011 r.

Miejsce: Stary Dwór nad

Zalewem Siemianówka (woje-

wództwo podlaskie)

24.06.2011 r.

Przyjazd zawodników, za-

kwaterowanie w Klubie Carino

* 20:00 – uroczysta kola-

cja i odprawa

25.06.2011 r.

Tura wêdkarska Turnieju:

* 7:30-08:00 - rejestracja i

odprawa zawodników (namiot

Sekretariatu przy scenie w Starym

Dworze)

* 08:00-12:00 - tura wêd-

karska Turnieju (Zalew Siemia-

nówka, zgodnie z przepisami

PZW, uprawniony do rybactwa –

Zarz¹d Okrêgu PZW w Bia³ymsto-

ku wyrazi³ zgodê na bezp³atne

wêdkowanie uczestników Turnie-

ju)

* 12:00-12:45 - komisyj-

ne wa¿enie i uwalnianie ryb (nad

brzegiem Zalewu)

Tura ekologiczna Turnieju:

* 13:00-14:00 - tura eko-

logiczna (trzech najlepszych za-

wodników ka¿dej kategorii z tury

wêdkarskiej odpowiada na pyta-

nia)

* 14:00-15:00 – prace Ko-

misji Sêdziowskiej

* 15:00 - og³oszenie wy-

ników i wrêczenie nagród

* 15:15 - zakoñczenie Tur-

nieju
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Z Jakubem Bokunie-
wiczem, nowym trenerem
LUKS TL ¯ubr Bia³owie¿a,
rozmawia Mateusz Gutow-
ski

Mateusz Gutowski:
Od sezonu 2011/2012 bê-
dziesz nowym trenerem
¯ubra Bia³owie¿a. Czy to
trudne zadanie?

Jakub Bokuniewicz:
Przede wszystkim jest to
bardzo odpowiedzialne za-
danie. Trudnoœæ bêdê mia³
podwójn¹, poniewa¿ po
pierwsze jest to mój debiut,
a po drugie wszyscy zawod-

Mamy szansê wygraæ ligê
nicy s¹ moimi kolegami z
boiska. Bêdê musia³ poskro-
miæ grupê ludzi, zdobyæ ich
zaufanie i przekonaæ do
ciê¿kiej pracy. Jako trener
spotkam siê z ró¿nymi cha-
rakterami i oczekiwaniami
zawodników.

Czego Twoim zda-
niem zabrak³o w poprzed-
nim sezonie, aby znaleŸæ
siê w pierwszej dwójce roz-
grywek i graæ w bara¿ach
o awans do drugiej ligi?

Myœlê, ¿e na to z³o¿y-
³o siê wiele rzeczy. Przed se-
zonem od naszego zespo³u
odeszli czo³owi zawodnicy.
Trenowaliœmy dosyæ rzadko,
a jeœli ju¿ to czêsto w nie-
pe³nym sk³adzie. W siat-
kówce potrzeba zrozumienia
i zgrania miêdzy poszcze-
gólnymi formacjami, a bar-
dzo ciê¿ko to osi¹gn¹æ wi-
dz¹c siê raz na dwa tygodnie.
Razem z prezesem postara-
my siê, aby tak nie by³o w
tym sezonie. Po za tym uwa-
¿am, ¿e zespo³y z Augusto-

wa i Lipska by³y po prostu
od nas lepsze i zas³u¿enie
zajê³y wy¿sze miejsca z ta-
beli.

Jak¹ masz koncepcje
budowy zespo³u? Czy pla-
nujesz jakieœ istotne zmia-
ny w systemie gry?

Jakieœ plany s¹,  ale
jeszcze jest za wczeœnie
¿eby o tym mówiæ. Bêdzie-
my staraæ siê wzmocniæ, ale
z g³ow¹. G³ównie chodzi o
to, aby zawodnicy rozumie-
li siê na boisku, a tak¿e po
za nim. Na poziomie ama-
torskiej 3 ligi wa¿na moim
zdaniem jest atmosfera w
zespole. Wszyscy powinni-
œmy doskonale rozumieæ siê
na boisku, jak i poza nim.
Je¿eli chodzi o ten aspekt to
by³o z tym dobrze, a mam
nadziejê, ¿e bêdzie jeszcze
lepiej. Co do systemu gry to
bêdziemy rozwijaæ to co do
tej pory. Przewidujê du¿o
pracy nad systemem blok-
obrona.

Czy mo¿esz zdradziæ
jakie zmiany zajd¹ w dru-
¿ynie? Czy pojawiaj¹ siê
ju¿ jakieœ nazwiska odno-
œnie nowych twarzy w klu-
bie?

Sk³ad chcemy za-
mkn¹æ do pocz¹tku sierpnia.
Do tego czasu wiele mo¿e
siê zmieniæ. Ca³kiem mo¿-
liwe, ¿e w zespole pojawi¹
siê nowe-stare twarze. Roz-
mowy trwaj¹ i nied³ugo my-
œlê, ¿e bêdziemy mogli po-
wiedzieæ wiêcej. Bêdziemy
szukaæ pozytywnych posta-
ci, aby do³¹czyæ je do zespo-
³u. Chcemy mieæ szeroki
sk³ad. Chêtnie widzia³bym
liczbê 15-16 osób gotowych
do pracy. Co z tego wynik-
nie, czas poka¿e.

Jakie bêd¹ cele
¯ubra w przysz³ym sezo-
nie?

Cel ¯ubra musi byæ i
bêdzie uzale¿niony od sk³a-
du. Jeœli nasze rozmowy z
zawodnikami bêd¹ mia³y
szczêœliwy fina³, nasze cele

w tym sezonie bêd¹ wyso-
kie. Oczywiœcie nie pory-
wajmy siê z motyk¹ na s³oñ-
ce ale wygranie wojewódz-
twa jest w naszym zasiêgu.

Jakub Bokuniewicz
jest wychowankiem ¯ubra
Bia³owie¿a, przez rok gra³
równie¿ na pozycji libero w
drugoligowym Œlepsku Au-
gustów (obecnie Œlepsk Su-
wa³ki), z którym awansowa³
do pierwszej ligi.

Klub LUKS TL ¯ubr
Bia³owie¿a powsta³ w 2001
roku. Od sezonu 2007/2008
zespó³ wystêpuje w roz-
grywkach III ligi. W pierw-
szych trzech latach zajmo-
wa³ w województwie drugie
miejsce i bra³ udzia³ w ba-
ra¿ach o II ligê. W poprzed-
nim sezonie zaj¹³ trzecie
miejsce w rozgrywkach. W
sk³adzie dru¿yny znajduj¹
siê wielokrotni medaliœci
mistrzostw województwa
zarówno w siatkówce halo-
wej, jak i pla¿owej.

rozmawia³:

Mateusz Gutowski

Dnia 24 maja 2011 r. na boiskach pi³karskich ”orlików” odby³ siê turniej z cyklu
„Ma³a pi³karska kadra czeka”. W zawodach uczestniczy³o 6 dru¿yn, które  rozgrywa³y swe
spotkania systemem „ka¿dy z ka¿dym” w eliminacjach. Nastêpnie dru¿yny, które zajê³y
drugie miejsca walczy³y o miejsce trzecie, a zespo³y z pierwszej lokaty rozgrywa³y fina³ o
miejsce pierwsze. Najlepsz¹ dru¿yn¹ okaza³a siê reprezentacja SP z Bia³owie¿y (trener –
Jaros³aw Kutikow).

Wyniki spotkañ
Grupa A
SP Narew – SP Bia³owie¿a – 4 : 5
SP Bia³owie¿a – SP Nr 3 Hajnówka – 3 : 2
SP Nr 3 Hajnówka - SP Narew – 1 : 3
Grupa B
SP Dubicze Cerkiewne – SP Nr 6 Hajnówka – 1 : 4
SP Nr 6 Hajnówka – SP Dubiny – 2 : 0
SP Dubicze Cerkiewne - SP Dubiny – 2 : 4
Mecz o V – VI miejsce SP Nr 3 Hajnówka – SP Dubicze Cerkiewne – 3 – 1
Mecz o III – IV miejsce SP Narew – SP Dubiny – 5 – 0
Mecz o I – II miejsce SP Nr 6 Hajnówka – SP Bia³owie¿a – 2 – 4
                               KLASYFIKACJA KOÑCOWA
I miejsce – SP Bia³owie¿a - awans
II miejsce – SP Nr 6 Hajnówka
III miejsce – SP Narew
IV miejsce – SP Dubiny
V miejsce – SP SP Nr 3 Hajnówka
VI miejsce – SP Dubicze Cerkiewne
Najlepsi strzelcy: Szwarc       Marek  (SP Narew)              – 7 bramek

         Siemieniuk Hubert (SP Bia³owie¿a)       – 5 bramek
         Jakubowski Patryk (SP Nr 6 Hajnówka) – 4 bramki

Najlepszy bramkarz: Sosnowski Andrzej (SP Narew)
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y puchary, natomiast najlepsi zawodnicy zostali uhono-

rowani pami¹tkowymi medalami. Organizatorem imprezy by³ LZS i OSiR Hajnówka. Mecze
sêdziowali: Marek Hanula i Rafa³ Skiepko.

                                                                                     Menad¿er ds. Sporu
                                                                                                mgr Janusz Ludwiczak

Komunikat koñcowy z turnieju powiatowego

W czwartek, 8 czerw-
ca, odby³ siê podlaski fina³
Turnieju „Z podwórka na
stadion” o puchar Tymbar-
ku, czyli oficjalnych Mi-
strzostw Polski  dziewcz¹t i
ch³opców w kategorii U-10.
O mistrzostwo wojewódz-
twa walczy³o 31 dru¿yn, a
wœród nich przedstawiciele
naszych powiatów. Powiat
Bielski reprezentowa³y dru-
¿yny: dziewcz¹t ze Szko³y
Podstawowej w £ubinie
Koœcielnym i ch³opców ze
Szko³y Podstawowej w
Brañsku. Hajnowskie repre-
zentowa³a dru¿yna ch³op-
ców Smerfy Dubicze Cer-
kiewne.W tym roku nieste-
ty nasze dru¿yny nie odnio-
s³y sukcesów i na fina³ cen-
tralny pojad¹ dziewczêta ze
Szko³y Podstawowej w Nie-
dŸwiadnej oraz zespó³
ch³opców  UKS Basket 47
Bia³ystok.                       (wss)

Z podwórka
na stadion,,Ma³a Pi³karska kadra czeka"
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