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Piêkny s³oneczny
dzieñ 12 czerwca br. na
d³ugo zapisze siê w pamiê-
ci uczestników jubileuszo-
wej uroczystoœci 60-lecia
istnienia Domu Dziecka w
Bia³owie¿y.

W fotelach miejsco-
wego kina „¯ubr”, gdzie
odbywa³a siê uroczystoœæ
zasiedli gospodarze – wy-
chowankowie Domu, byli i
aktualny dyrektor, wycho-
wawcy, pracownicy oraz
mieszkañcy Bia³owie¿y.

Niezabrak³o te¿ wielu
znamienitych goœci. W³odzi-
mierz Cimoszewicz – Sena-
tor RP przyby³ wraz z ma³-
¿onk¹ Barbar¹ i dwiema
wnuczkami 10-letni¹ Ta-
tian¹ i 13-letni¹ Ol¹, wycho-
wankami Domu Dziecka w
Rosji, adoptowanymi przez
córkê Senatora Ma³gorzatê i
jej mê¿a mieszkaj¹cych w
USA, przebywaj¹cymi u
Dziadka W³odka i Babci
Basi na wakacjach. Tak siê
do Pañstwa Cimoszewiczów
zwraca³y dziewczynki.

Nie zabrak³o równie¿
przedstawicieli w³adz rz¹do-
wo – samorz¹dowych oraz
instytucji i przedsiêbiorstw
wspieraj¹cych tê specy-
ficzn¹ placówkê rodzinn¹.
Miko³aj Janowski – radny

Sejmiku Woje-
wództwa Podla-
skiego, Andrzej
Koz³owski –
przedstawiciel Wo-
jewody Podlaskie-
go, dyrektor Wy-
dzia³u Polityki
Spo³ecznej Podla-

skiego Urzêdu Wojewódz-
kiego, Sergiusz Koj³o –
przewodnicz¹cy Rady Po-
wiatu Hajnowskiego, W³o-
dzimierz Pietroczuk – staro-
sta hajnowski, Jan Gwaj –
przewodnicz¹cy Rady Gmi-
ny Bia³owie¿a, Albert Wal-
demar Litwino-
wicz – wójt Gminy
Bia³owie¿a, Anatol
Ochryciuk – bur-
mistrz s¹siaduj¹cej
Hajnówki, du-
chowni koœcio³a
prawos³awnego i
k a t o l i c k i e g o ,
wspaniali darczyñcy, przed-
stawiciele: Banku Gospo-
darki ¯ywnoœciowej, Zrze-
szenia Kupców Producen-
tów i Us³ugodawców w Bia-
³ymstoku, delegacje wielu
szkó³ i oœrodków spo³ecz-

nych utrzymuj¹cych kontakt
z bia³owieskim Domem: z
Bia³owie¿y, Hajnówki i woj.
podlaskiego. By³y te¿ dele-
gacje policji, stra¿y granicz-
nej i punktów celnych dzia-
³aj¹cych na terenie gminy
bia³owieskiej oraz liczna
rzesza mieszkañców piêknej
Bia³owie¿y. Jubileusz za-
szczycili te¿ m³odzi artyœci
z zagranicy, z Bia³orusi, ale
o nich póŸniej i ciep³o.

Gdy wszyscy zasiedli
w kinowych fotelach na
ekranie multimedialnym
pojawi³o siê logo uroczysto-
œci a na scenie pojawi³ siê
gospodarz uroczystoœci –
Roman Szpakowicz, aktual-
ny, jeden z najd³u¿ej sprawu-
j¹cych funkcjê (13 lat) dy-
rektor Domu Dziecka, któ-
ry powita³ przyby³ych i

przedstawi³ w skrócie histo-
riê bia³owieskiej placówki.

Po tym wyst¹pieniu
duchowni koœcio³a prawo-
s³awnego i katolickiego od-
prawili modlitwê za wycho-

…Domu Dziecka w Bia³owie¿y
Uroczyste i radosne 60-lecie…

Cd. str. 3

„Dobro zawsze jest samotne,

bo wydaje siê

mniej interesuj¹ce”

Wojciech Pszoniak

Za  nami pierwsza tura wyborów (raczej plebiscytu) ,
przed nami wybór  – a piszê te s³owa w trakcie debaty kontr-
kandydatów- miêdzy m³otem a kowad³em, czy jak napisa³
w poprzednim numerze mój redakcyjny kolega „miêdzy
d¿um¹ a choler¹”. I niewa¿ne, kto jest kowad³em, a kto m³o-
tem, wa¿ne, ¿e obecnie jakiego byœmy wyboru nie dokona-
li, przez kolejne lata bêdziemy mieli wojnê na górze. Krót-
ka kampania wyborcza pokaza³a, ¿e wiele z medialnych
oskar¿eñ pod adresem PiS tak naprawdê powinno mieæ
dwóch adresatów. Wojna na górze, to specjalnoœæ nie tylko
PiS, ale tak¿e Platformy, która w sytuacji „spokojnej” kam-
panii Jaros³awa Kaczyñskiego zg³upia³a, i ustami (fakt, nie
kandydata) wielu swych przedstawicieli z luboœci¹ wszczy-
na³a wojenki z PiS-em.

A wracaj¹c do wyborów, ze smutkiem konstatujê, ¿e
Polacy, po raz kolejny zafascynowani sonda¿owymi s³up-
kami dali sobie wmówiæ, ¿e g³os oddany na kogokolwiek
spoza przoduj¹cej dwójki to g³os zmarnowany, ¿e lepiej zgu-
biæ siê w masie g³osuj¹cych zgodnie ze wskazaniem sonda-
¿y, ni¿ zag³osowaæ zgodnie z w³asnymi pogl¹dami. Rezul-
tat, to dalekie miejsce kandydata najlepiej przygotowanego
do pe³nienia funkcji prezydenta – Andrzeja Olechowskiego,
a obdarzenie zaufaniem dwójki kandydatów, którzy tak na-
prawdê niewiele siê ró¿ni¹, poza retoryk¹.

Wystarczy siêgn¹æ pamiêci¹ wstecz, aby sobie przy-
pomnieæ, ¿e wiele z ustaw PiS (m.in. lustracja, rozwi¹zanie
WSI), tak póŸniej krytykowanych przez PO by³o przyjmo-
wanych za jej poparciem.

Kwiatek z innego ogródka. PO nieustannie krytykuje
PiS za dzia³ania CBA, do którego powo³ania sama przy³o-
¿y³a rêkê, ale niegdysiejsze uprawnienia CBA to ma³y pikuœ
wobec tych zapisanych w przygotowanym przez PO pro-
jekcie nowelizacji ustawy, uprawniaj¹c¹ Centralne Biuro An-
tykorupcyjne do totalnej inwigilacji bez ¿adnej kontroli s¹du,
a przygotowywany projekt ustawy medialnej jeszcze bar-
dziej upolitycznia media publiczne.  No có¿, przygania³ ko-
cio³ garnkowi.

Byæ mo¿e ten brak wyboru - bo wielu Polaków wy-
boru nie mia³o, a decyzjê za nich podjê³y sonda¿ownie i
media – skutkowa³ oddaniem a¿ 120 tysiêcy g³osów nie-
wa¿nych.

Narzucone przez redakcjê ograniczenia nie pozwa-
laj¹ na ci¹gniecie tej wyliczanki. Wspó³czujê wiêc tym inte-
ligentnym rodakom, którzy dali siê omamiæ sonda¿om (jak
siê okaza³o bardzo mijaj¹cymi siê z rzeczywistoœci¹) i dziœ
stoj¹ przed dylematem, pójœæ i oddaæ g³os niewa¿ny, a mo¿e
w ogóle nie pójœæ na wybory, czy te¿ iœæ i wybieraæ po raz
kolejny mniejsze z³o. Ja zachêcam do wziêcia przyk³adu z
tych 120 tysiêcy rodaków, którzy w pierwszej rundzie po-
kazali , ¿e wybory bez wyborów ich nie interesuj¹ i skreœle-
nia obu kandydatów. Poczekajmy na czas kiedy bêdziemy
mogli wybieraæ  pomiêdzy wiêkszym i mniejszym dobrem...

           Zbigniew Podlaski

Polacy wybrali wojnê na górze

Przegra³a Polska, wygra³y media
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Podczas tegorocznych
przyspieszonych wyborów
do objêcia posady Prezyden-
ta RP mia³em szansê zoba-
czyæ jak wygl¹daj¹ one na
prowincji. Uzna³em, ¿e pod-
czas mojego pobytu warto
zadaæ wyborcom tego okrê-
gu proste pytania na tematy
dotycz¹ce wyborów.

Nie mog³em zadaæ
pytania, na kogo g³osowali
mieszkañcy, bo z³ama³bym
ciszê wyborcz¹. Pozna³em
odpowiedzi na mo¿e wa¿-
niejsze pytania: czy te wy-
bory coœ zmieni¹ w regionie
podlaskim, czemu wyborca
przychodzi na wybory czy to
obowi¹zek czy ju¿ wyuczo-
na rutyna czy jeœli na liœcie
wyborczej pojawi³by siê
kandydat z naszego regionu
w osobie Eugeniusza Czy-
kwina to czy mieszkañcy
Trzeœcianki oddaliby na nie-
go swój g³os?

Podczas wyborczego
popo³udnia zada³em te pyta-
nia grupie Tutejszych którzy
chodŸ z oporami, w³¹czyli
siê do dyskusji tak jak ma³-
¿eñstwo Bazylego i Julii,
którzy w ten sposób odpo-
wiedzieli mi na moje pyta-
nia.

G³osujemy, bo chce-
my ¿eby dobrze rz¹dzili i
prawid³owo. Wybory musz¹
coœ zmieniæ, nie mo¿emy
importowaæ towarów lecz je
eksportowaæ. Jeœli Czykwin
by siê pojawi³ mo¿e i byœmy
zag³osowali na niego. Mia-
³em te¿ przyjemnoœæ poroz-
mawiaæ z przedstawicielem
komisji wyborczej, a do-
k³adnie z jej przewodnicz¹-
cym, który odpowiedzia³ mi
na parê pytañ.

Wybory w Trzeœciance
Na 518 wyborców

swoje g³osy do tej pory od-
da³o 78 uprawnionych.
Mniej wiêcej jest to podob-
na frekwencja do poprzed-
nich wyborów parlamentar-
nych. Najwiêkszy odsetek
stanowili ludzie, którzy wra-
cali z Cerkwi a potem wst¹-
pili do lokali wyborczych,
byli to przede wszystkim lu-
dzie starsi. M³odsi wyborcy
to w wiêkszoœci mieszkañ-
cy innych miejscowoœci,
którzy w Trzeœciance maj¹
swój punkt wyborczy, w
wiêkszoœci s¹ to ludzie z
Ancut. Po rozmowie z Je-
rzym Œniakowiczem prze-
szed³em do rozmów z wy-
borcami. Którzy nagminnie
powtarzali to co moi pierw-
si rozmówcy. Ciekaw¹, lecz
krótk¹ rozmowê, przepro-
wadzi³em z jednym z lokal-
nych „d¿entelmenów nocy”,
który wœród lokalnej spo-
³ecznoœci nosi miano „Dzie-
wuszki”.

G³osujê bo muszê i
trzeba, czy te wybory coœ
zmieni¹ stanowczo mówiê
nein jak by³o tak bêdzie, je-
œli Czykwin pojawi³by siê z
na liœcie, to pewnie bym na
niego zag³osowa³.

Tak pokrótce przed-
stawia siê œwiadomoœæ
mieszkañców Trzeœcianki.
Jak j¹ mo¿na oceniæ? Na
pewno mog³aby byæ lepsza,
trzeba tylko liczyæ, aby w
kolejnych wyborach fre-
kwencja by³a wy¿sza.

Liczba wyborców
którzy przyst¹pili do wybo-
rów oscylowa³a, oko³o go-
dziny 12 na poziomie 81
osób.

 (mi)

Takie zdanie us³ysza-
³em od Jerzego Michalczu-
ka, który na szlaku „Krainy
Otwartych Okiennic”, a do-
k³adnie w miejscowoœci
Trzeœcianka, otwiera swoje
gospodarstwo agro tury-
styczne, które za parê lat

mo¿e przekszta³ciæ siê w
naprawdê ciekaw¹ atrakcjê
turystyczn¹ na szlaku Bia³y-
stok - Bia³owie¿a.

Jerzy Michalczuk, to
cz³owiek z prawdziw¹ pasj¹.
Na swojej ojcowiŸnie budu-
je niema³¹ atrakcjê tury-
styczn¹. Ma byæ utrzymana
w klimatach folklorystycz-
nych. Jak mówi³ mój roz-
mówca, nie bêdzie to spelu-
na czy mordownia, lecz
miejsce prawdziwej rekre-
acji.

Tu, jedyne co mo¿na
zrobiæ dla turystów, co mo-
¿emy im pokazaæ jako Pod-
lasie, ciekawe miejsca, tra-
dycjê czy historiê. Chcemy
tu zrobiæ Centrum Kultury
S³owiañskiej, jest tu archi-
tektura, rêkodzie³o czy mu-
zyka z krajów s³owiañskich.

Na posesji, na której
powstaje ta infrastruktura
oprócz starej chaty, w której
bêdzie muzeum i skansen
(zabytku bia³oruskie-
go), znajduje siê jeszcze
stragan z pami¹tkami
oraz stodo³a, która ju¿
nied³ugo stanie siê
Karczm¹ S³owiañsk¹ .

Oprócz tej chaty
jako skansenu, chcia³-
bym zlokalizowaæ tu ja-
kieœ festyny z muzyk¹ na
¿ywo z krajów s³owiañskich
nie tylko z Podlasia lecz z
ca³ego regionu równie¿ z
Bia³orusi i Ukrainy. Po za
tym wypo¿yczalnia rowe-
rów, jest tu œcie¿ka rowero-
wa, chcia³bym reklamowaæ
„szlak otwartych okiennic”.
W nowopowsta³ym skanse-
nie nie zabraknie równie¿
miejsca dla odtwarzania bi-

tew i tych z II WŒ jak i z cza-
sów dawniejszych, bo wieœ
ma 500 lat, zachowa³a cie-
kaw¹ historiê. Tak mój roz-
mówca podsumowa³ aspek-
ty historyczne swojej miej-
scowoœci. Podlasie ma do
pokazania wiêcej ni¿ Podha-

le. Mamy lepsz¹ kuch-
niê, na pewno bogatsz¹
ni¿ górale, wiêc nie
mamy siê czego wsty-
dziæ. Te tereny s¹ stwo-
rzone przede wszystkim
do rekreacji. Có¿ zdanie
dotycz¹ce wy¿szoœci
Podlasia nad Podhalem
mo¿e byæ dla niektó-

rych herezj¹, lecz niejeden
turysta chêtnie przekona siê
czy te s³owa mego rozmów-
cy s¹ prawdziwe. Pewnie
znajd¹ siê tacy, którzy po-
rzuc¹ góry na rzecz
podlaskiej przyrody.
Na moje pytanie
czemu Michalczuk
zaj¹³ siê turystyk¹
odpowiada mi na-
stêpuj¹co.

Jest to coœ o
czym marzy³em od
dawna. Zrobi³em so-
bie papiery na ga-
stronomiê, hotelarstwo i
przewodnkia wycieczek za-
granicznych i ju¿ wtedy cho-
dzi³o mi to po g³owie, no i z
czasem przerzuci³em to
wszystko na dzia³anie. 3 lata
trwa³y sprawy urzêdowe, ale
muszê przyznaæ, ¿e du¿o po-
mocy uzyska³em od gminy
jak i powiatu. ¯eby nie ta
pomoc, to pewnie trwa³o by
to o wiele d³u¿ej. Czy nasz
bohater otrzyma³ pomoc od

struktur UE? Odpowiada na-
stêpuj¹co.

W tej chwili tworzê
projekt na konkurs Urzêdu
Marsza³kowskiego, który
ruszy na dniach. Mam na-
dziejê ¿e Unia to dostrze¿e.
Na razie rezerwat „kultury
s³owiañskiej” jest w stanie
budowy.

Myœlê, ¿e to jeszcze
trochê potrwa urzêdy urzê-

dami, ale budowa musi tro-
chê poczekaæ. Na razie jest
tylko stragan z pami¹tkami
i wypo¿yczalnia rowerów.
Ta stara chata lada dzieñ bê-
dzie skoñczona, bêd¹ w niej
pokazane pami¹tki rodzin-
ne, dokumenty, zdjêcia. Po-
siadam nawet prawie stulet-
nie niemieckie pianino...
Oprócz skansenu, na du¿ej
posesji ma pojawiæ siê rów-
nie¿ pole namiotowe, kem-
ping, wiêc ceny bêd¹ odpo-
wiednie dla ka¿dego. Nie za-
braknie równie¿ atrakcji dla
wybrednych, bêdzie sauna i
bania ruska. Na kogo czeka
nasz bohater na swoich w³o-
œciach? Liczê na turystów z
kraju, ale równie¿ na tych z
zagranicy, którzy zmierzaj¹
do Bia³owie¿y. To miejsce

jest ogl¹dane przelotnie, ce-
lem docelowym jest Bia³o-
wie¿a. Wszyscy znaj¹ krainê
¿ubra, a o Trzeœciance ju¿
niekoniecznie s³yszeli. Po-
ma³u ludzie zaczynaj¹ siê
interesowaæ, przytrzymuj¹
siê, pytaj¹ co tu bêdzie?
Mam nadziejê, ¿e bêdzie to
sz³o dalej w dobrym kierun-
ku. Ka¿dy w naszym skan-
senie s³owiañskim znajdzie
coœ dla siebie, dzieci, jak i
starszych. Zima nie bêdzie
okresem zmarnowanym.
Zamierzam organizowaæ
kuligi. Niewykluczone, ¿e
pojawi¹ siê przeja¿d¿ki psi-
mi zaprzêgami, mo¿e uda mi
siê sprowadziæ alpiny...

Có¿, czas poka¿e, czy
nowy skansen na d³ugo za-
goœci na mapie wojewódz-
twa. Mo¿liwe ¿e za rok, w
czasie wakacji, bêdzie to sta-
³y punkt wypraw na Podla-
sie, a ten, kto tam siê nie po-
jawi bêdzie w swoim œrodo-
wisku traktowany jako snob
który woli wybraæ ciep³e
kraje ni¿ lokalny folklor.

Micha³ Iwaniuk

„Podlasie ma do pokazania wiêcej ni¿ Podhale”

Zmiana godzin pracy

Biura Powiatowego

ARiMR w Bielsku

Podlaskim, oraz

wszystkich placówek

ARiMR w ca³ej Polsce

Z dniem 01.07.2010

Biuro Powiatowe

ARiMR w Bielsku

Podlaskim bêdzie

czynne w godzinach

7.30 – 15.30
Kierownik

Biura Powiatowego

Mariusz Korzeniewski
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wanków, pracowników i
przyjació³ Domu Dziecka.

PóŸniej by³y gratula-
cje i ¿yczenia, a tak¿e kwia-
tów od przyjació³,
by³y te¿ prezenty.
Andrzej Koz³ow-
ski, reprezentuj¹-
cy Macieja
¯ywno – Woje-
wodê Podlaskie-
go, przekaza³
okolicznoœciowy
grawerton i s³ody-
cze. W³odzimierz Pietro-
czuk – starosta hajnowski, w
imieniu samorz¹du powiatu
hajnowskiego, przekaza³

podczas œwi¹tecznej gali
sprzêt do gry „Novus”, po-

…Domu Dziecka w Bia³owie¿y

Uroczyste i radosne 60-lecie…

dobnej do bilarda, acz, jak
twierdz¹ znawcy, ciekaw-
szej, która zdobywa ostatnio

wielu wielbicieli.
Nie by³ to jedyny-
prezent ze strony
w³odarzy powiatu.
Ufundowali te¿
meble do  jednego
z pokoi wycho-
wanków. Chwilê
póŸniej, gdy Anatol

Ochryciuk – burmistrz Haj-
nówki symbolicznie przeka-

zywa³ dyrektorowi Szpako-
wiczowi symbolicznie pilot
do telewizora, w tym mo-
mencie by³ wnoszony 42-ca-

lowy sprzêt do sie-
dziby œwiêtuj¹cej
placówki.

By³o te¿
mnóstwo prezen-
tów od Zrzeszenia
Kupców Producen-
tów i Us³ugodaw-
ców w Bia³ymsto-

ku  dla pe³noletnich wycho-
wanek Iwony i Elwiry.

Skoñczy³y one 18 lat,
wchodz¹ w doros³e ¿ycie i
wkrótce opuszcz¹ placówkê,
w której siê wychowywa³y i
z któr¹ siê z¿y³y. Prezenty
wrêczy³ Zenon Andrzej Mie-
rzejewski – prezes Zarz¹du.

Zagadniêty przeze
mnie siedz¹cy obok, Albert
Litwinowicz – wójt Gminy
Bia³owie¿a na pytanie – Pan
zjawi³ siê bez ¿adnego pre-
zentu? - bez zastanowienia
odpar³ – „Niestety, za to ze
wsparciem, mego i pracow-
ników Urzêdu Gminy, gor¹-
cego serca. Powiem tylko ¿e,
myli siê pan. Systematycz-
nie przekazujemy w miarê
naszych mo¿liwoœci finan-
sowych dary rzeczowe, któ-
re w jakiœ sposób uspraw-
niaj¹ dzia³alnoœæ tej placów-
ki.

Dziœ, gdyby by³o tyl-
ko na to staæ spo³ecznoœæ na-
szej gminy, wybudowaliby-
œmy now¹ i piêkn¹ siedzibê
dla tych dzieci. Niestety,
zreszt¹ pan redaktor zna na-
sze finansowe realia. Na
funkcjonowanie tak atrak-
cyjnej turystycznie gminy
jak Bia³owie¿a dysponuje-
my bud¿etem w wysokoœci
niespe³na 6-ciu milionów z³.
Co mo¿emy za to zdzia-
³aæ…?”

Rozmowy nie konty-

Cd. ze str. 1 nuowa³em, bo znam rzeczy-
wistoœæ tej spo³ecznoœci.

Jubileuszow¹ fetê za-
koñczy³a obszerna
prezentacja multi-
medialna o historii
Domu Dziecka po-
prowadzona przez
w y c h o w a n k ó w
Iwonê i Dawida.
Nim to nast¹pi³o
œlicznie i nastrojo-
wo zaœpiewa³a piosenkê
„Cz³owieczy los” Anny Ger-
man ich kole¿anka Weroni-

ka. Wielu osobom za³zawi-
³y siê oczy.

Historia Domu Dziec-
ka przedstawiona
zosta³a w poszcze-
gólnych dekadach,
a przerywnikami
miêdzy nimi by³y
wystêpy wspania³e-
go i ¿ywio³owego
dzieciêcego zespo-
³u „Spadczyna” z
Pru¿an (Bia³oruœ), dzia³aj¹-
cego przy Centrum Dzieciê-
cej Twórczoœci Artystycznej

22 czerwca br. w bia-
³ostockim hotelu „Pod Her-
bem” odby³o siê kolejne spo-
tkanie w ramach cyklu
„Wspomagajmy potrzebuj¹-
cych”. Dzia³aniom tym patro-
nuje Bohdan Paszkowski,
Senator RP i Maciej ̄ ywno,
Wojewoda Podlaski. Me-
dialnie wspiera dzia³ania or-

Zdzis³awa Maksymiuk z Medalem Wra¿liwego Serca
ganizatorów redakcja „Wieœci
Podlaskich”.

Uroczystoœæ przebie-
gaj¹c¹ pod has³em - Czerw-
cowe Spotkania Artystyczne
w Hotelu Pod Herbem za-
szczyci³o wielu znamienitych
goœci: Bogus³aw Dêbski –
Wicemarsza³ek Wojewódz-
twa Podlaskiego, Lech Rut-

kowski - by³y
Prezydent Bia³e-
gostoku, prof.
Adam Dobroñ-
ski, przedstawicie-
le Podlaskiego
K u r a t o r i u m
Oœwiaty oraz Re-
gionalnego Cen-
trum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecz-
nictwa w Bia³ym-
stoku.

Przyby³ te¿
g³ówny bohater tej
uroczystoœci Jan
Leoñczuk, dyrek-

tor Ksi¹¿nicy Podlaskiej ob-
chodz¹cy w tym roku 60-le-
cie urodzin i 40-lecie pracy li-
terackiej oraz Robert Panek,
kompozytor, który muzycz-
nie ubarwia³ spotkanie z lite-
ratem.

Sala Kryszta³owa hote-
lu, gdzie odbywa³a siê impre-
za, zape³ni³a do przys³owio-
wego ostatniego miejsca m³o-
dzie¿, uczniowie bia³ostoc-
kich szkó³ ponadpodstawo-
wych, pedagodzy oraz doro-
œli bia³ostoczanie.

Mi³ym akcentem tej

czêœci uroczystoœci by³o wy-
ró¿nienie przez bia³ostockie
Stowarzyszenie, „Medalem
Wra¿liwego Serca” Zdzis³a-
wy Maksymiuk, prezes
Banku Spó³dzielczego
Brañsku, która od lat spo-
³ecznie uczestniczy w pracach
organizacji dzia³aj¹cych na
rzecz pomocy ludziom ciê¿-
ko chorym.

Gratulujemy Szanow-
na Laureatko kolejnego wy-
ró¿nienia.

(ars)
foto: Kamil Kulesza

Wystartowa³ nowy ser-
wis kulturalno-rozrywkowy Ale-
Kiedy. pl, przeznaczony dla
osób, które szukaj¹ i chc¹ zna-
leŸæ wiarygodne informacje o
imprezach kulturalno-rozrywko-
wych na terenie ca³ej Polski, oraz
tych, którzy te imprezy organi-
zuj¹. Na AleKiedy. pl ma nie byæ
reklam ani Spamu. Znajd¹ siê za
to informacje o bie¿¹cych wyda-

AleKiedy.pl
rzeniach w sekcjach: koncerty,
imprezy, festiwale, kino, teatr,
wystawy, kulinaria, sport, uro-
da, imprezy dla rodzin z dzieæ-
mi, hobby. Ka¿dy u¿ytkownik
ma mo¿liwoœæ precyzyjnego
wyboru kategorii zainteresowañ
i bêdzie otrzymywaæ tylko
chciane i zamówione informa-
cje. Ponadto u¿ytkownicy
znajd¹ atrakcyjne rabaty, pro-
mocje i wyj¹tkowe oferty  przy-
gotowane przez organizatorów
imprez. Wiêcej informacji na:
www.alekiedy.pl

                            ( ag )

w tej, zaprzyjaŸnionej od lat
miejscowoœci. Po zakoñcze-
niu wystêpów d³ugo trwa³y

oklaski, podziêkowania wi-
downi za piêkny artystycz-
ny spektakl.

Po uroczysto-
œci w kinie, jej
uczestnicy udali siê
do Domu Dziecka
na jubileuszowy
tort, kawê i herbatê.
Tam mogli obejrzeæ
zapisane kroniki,
zorganizowan¹ wy-

stawê, a tak¿e dokonaæ wpi-
su do jubileuszowej ksiêgi
pami¹tkowej.

Ryszard Œwierczewski
foto: Walenty Leoniuk
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NAREWKA

... ulic w Lewkowie Nowym. Krzy¿uj¹ siê tu drogi;
wojewódzka i powiatowa. Wojewódzka biegnie z Nowo-
sad przez Narewkê i Bondary do Juszkowego Grodu. Pierw-
szeñstwo przejazdu ma wojewódzka arteria. Gdy kieruj¹cy
jad¹ z kierunku Narewki wysoki p³ot i ¿ywop³ot zas³aniaj¹
im widocznoœæ. W ka¿dej chwili mo¿e dojœæ do wypadku
drogowego. Ten problem rozwi¹za³oby umieszczenie na
skrzy¿owaniu du¿ego lustra. Mam nadziejê, ¿e Podlaski
Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Bia³ymstoku nie bêdzie cze-
ka³ z jego ustawieniem a¿ ktoœ poniesie œmieræ w wyniku
kolizji drogowej.                                                              (jc)

Ju¿ koniec czerwca, a Podlaski Zarz¹d Dróg Woje-
wódzkich w Bia³ymstoku jeszcze nie zadba³ o wykoszenie
traw i chwastów na poboczach drogi Nowosady – Narewka
– Lewkowo Nowe – Bondary – Juszkowy Gród. Zielska
zas³aniaj¹ niektóre znaki drogowe i stanowi¹ du¿e zagro¿e-
nie w ruchu.

Niebezpieczeñstwo czyha równie¿ na odcinku tej
wojewódzkiej drogi przed Lewkowem Nowym i od Lew-
kowa Nowego do Planty z powodu dziur w nawierzchni
jezdni. Tu od lat stoj¹ znaki ostrzegawcze z tabliczk¹ : „Uwa-
ga na wyboje – 8 km”. W rzeczywistoœci jest inaczej. PZDW
niemal ka¿dego roku k³adzie asfalt na 1,5 lub 2-kilometro-
wych odcinkach. Odnowienia wymaga odcinek 3-kilome-
trowy.                                                                              (jc)

Wysoka trawa
na poboczach dróg

Lewkowo Nowe

Potrzebne lustro na skrzy¿owaniu ...

25 czerwca br. odby-
³o siê podsumowanie pracy
ko³a plastycznego pn. :De-
formacja” dzia³aj¹cego w
Hajnowskim Domu Kultu-
ry. Po ubieg³orocznych wa-
kacjach m³odzie¿ i dzieci
uczêszcza³y na zajêcia z pla-
styki, prowadzone przez in-
struktorkê Zenaidê Jakuæ.

W  ostatnim dniu na-
uki w szkole, równie¿ w
HDK wrêczone zosta³y dy-
plomy i nagrody rzeczowe
najbardziej wytrwa³ym i

GMINA HAJNÓWKA

Z „Deformacj¹” poznawali tajniki malarstwa

Lato, to najlepszy okres zbierania zió³ leczniczych.
W punktach skupu runa leœnego w gminie Narewka (po-
wiat hajnowski), za wysuszony kwiat jaœminu mo¿na zaro-
biæ   20 z³ za kilogram, za p³atki ró¿y – 30 z³, a za kwiat
stokrotki i tarniny – po 20-22 z³.

Za korê kruszyny i wierzby cena jest niska: po 1,80 –
2 z³ za kilogram, za korzenie pokrzywy i tataraku – 3,50 i
4,50 z³ oraz ³opianu i mniszka  po 8 i 10 z³.

Kto mia³ takie a nie inne zio³a na polach w swojej
okolicy, to zbiera³ i suszy³ ziele  bratka, mniszka, pokrzywy
i skrzypu polnego. „Runo” spó³ka z o. o. w Hajnówce za te
roœliny p³aci³a po 2,50 i 3 z³ za kilogram. Mo¿na tez by³o
wybraæ siê do lasu po ziele bukwicy. Po jej wysuszeniu
mo¿na uzyskaæ 8 z³ za kilogram.

Ceny skupu liœci maliny, je¿yny czy pokrzywy,
„Runo” ustali³o od 2,50 do 4 z³ , mniszka i podbia³u – po 6
i 8 z³ oraz poziomki – 10 z³, borówki czernicy – 11z³ i bobr-
ka – 15 z³.

Wiele osób z gminy Narewka zbiera zio³a, aby pod-
reperowaæ bud¿et domowy. Punkty skupu s¹ w Lewkowie
Starym i w Plancie. Sezon zbioru trwa nadal !            ( jc )

Zbierajmy zio³a

W informacji pt. „Pik-

nik w Bora-Zdrój”, zamiesz-

czonej w 12 nr „Wieœci Pod-

laskich”, chochlik drukarski

zmieni³ nazwisko. Prezesem

Zarz¹du Ko³a Terenowego

PZN w Hajnówce jest Ja-

nusz Puch. Za b³¹d , Pana

Janusza przepraszamy.

Chochlik

zamiesza³

uzdolnionym m³odym pa-
sjonatom plastyki. Tajniki
malarstwa i innych technik
plastycznych poznawa³o 45
osób.

Przygotowano tak¿e
wystawê najlepszych prac,
m.in. rysunki malowane na
szkle, collage, wyklejanki,
wycinanki oraz rzeŸby w
glinie i plastelinie oraz z
masy papierowej, robionej
z kawa³ków papieru i kleju
z m¹ki. Dzieci z chêci¹ i z
fantazj¹ malowa³y m.in.

miasto Hajnówkê w nocy,
drzewa, motyle, anio³y oraz
portrety. Ekspozycje bêdzie
mo¿na obejrzeæ jeszcze w
pierwszym wakacyjnym
miesi¹cu.

Warto dodaæ, ¿e byli
cz³onkowie ko³a „Deforma-
cja” podejmuj¹ naukê w
Technikum Sztuk Plastycz-
nych w Supraœlu, a tak¿e
studia w akademiach sztuk
plastycznych.

Jan Cie³uszecki

Jad¹c z Bia³egostoku
w stronê Hajnówki w odle-
g³oœci kilkuset metrów od
mijanej wsi Nowosady po
lewej stronie szosy ukazuj¹
siê zgliszcza po by³ej stacji
paliwowej.

Ten stan trwa od kil-
ku lat. Strawiony przez po-
¿ar obiekt, porastaj¹ce teren
zielsko siêgaj¹ce wysokoœci
okien nie œwiadcz¹ najlepiej
o w³aœcicielu tego terenu,
który mia³ s³u¿yæ podró¿u-
j¹cym i zwiedzaj¹cym
piêkn¹ Ziemiê Hajnowsk¹.
Dziœ ich odstrasza i nie jest
najlepsz¹ wizytówk¹ u wrót
Puszczy Bia³owieskiej.

Ruina u wrót Puszczy Bia³owieskiej

Czy wskazanie pal-
cem dla oka tej w¹tpliwej
atrakcji  wp³ynie na dopro-
wadzenie jej do nale¿ytego
stanu lub te¿ jej rozebrania?
Czy te¿ potrzebne bêdzie

dalsze dr¹¿enie tego tematu
i wzywanie odpowiedzial-
nych do „tablicy”?. Wkrót-
ce siê o tym przekonamy.

 (ima)

Wszystkie dokumenty
ju¿ s¹ - budowa fabryki
szwedzkiego koncernu
IKEA w gminie Orla mo¿e
siê rozpocz¹æ.

Starostwo powiatowe
w Bielsku Podlaskim wyda-
³o 22 czerwca pozwolenie
na budowê fabryki. "To
ostatni etap administracyj-
ny" - cieszy siê wójt Orli
Piotr Selwesiuk i dodaje ¿e
decyzja ma rygor natych-
miastowej wykonalnoœci, co
oznacza, ¿e nie trzeba cze-
kaæ na jej uprawomocnienie,

i budowê mo¿na zacz¹æ
choæby dziœ.

Fabryka - jak mówi
wójt Selwesiuk - ma rozpo-
cz¹æ produkcjê w I kwartale
przysz³ego roku, kiedy to
Ikea bêdzie obchodziæ 50-
lecie wspó³pracy z Polsk¹.

Gmina i inwestor nie
bez problemów starali siê o
odrolnienie 40 hektarów zie-
mi pod budowê zak³adu.
Pierwsza decyzja w tej spra-
wie by³a negatywna, wójt
gminy i inwestor odwo³ali
siê. W koñcu Ministerstwo

GMINA ORLA
Jest zgoda na budowê IKEI w Orli

Nie lada atrakcj¹ dla przeje¿d¿aj¹cych przez wieœ Gredele (gmina
Orla) s¹ kilkumetrowej wielkoœci figury prahistorycznych gadów, umiej-

scowione na jednej z piêknie zago-
spodarowanych tam posesji.

Warto, wiêc w tej miejsco-
woœci zdj¹æ nogê z hamulca by do-
brze siê przyjrzeæ formom ¿ycia
sprzed kilkudziesiêciu milionów lat.

                                   (ars)

Gady nawiedzi³y Gredele!

Rolnictwa wyda³o zgodê na
odrolnienie ziemi.

Zak³ad pod Orl¹ bê-
dzie produkowaæ p³yty HDF
i meble kuchenne. Zatrud-
nienie mog³oby znaleŸæ tam
oko³o 2 tys. osób. Pañstwo-
wa Agencja Informacji i In-
westycji Zagranicznych oce-
nia, ¿e budowa fabryki IKEI,
to w tej chwili jedna z naj-
wiêkszych przygotowywa-
nych inwestycji w Polsce.

Za: Radio Bia³ystok

Powszechny Spis Rol-
ny zostanie przeprowadzony
w dniach od 1 wrzeœnia do
31 paŸdziernika 2010 wg
stanu na 30 czerwca 2010,
godz. 24.00
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Jesteœmy po pierw-

szej turze wyborów prezy-

denckich. Ziemia Bia³o-

stocka ponownie zag³oso-

wa³a za prawic¹. Krótka

pamiêæ – mo¿e po pewnym

czasie historycy przy-

pomn¹ klimat, pryncypia i

codziennoœæ ¿ycia tu pod

rz¹dami prawicy. W okre-

sie dwudziestolecia miê-

dzywojennego XX wieku i

w okresie dwudziestolecia

transformacji. Mo¿e bez

emocji popatrzymy na

spo³eczne zyski i straty, na

niezmienione ¿ycie Polski

B.

Ale coœ siê zmienia.

Po obecnych wyborach, li-

derzy prawicowych, wal-

cz¹cych o prezydenturê

partii, nagle przypomnieli

sobie o polskiej lewicy,

niedawno skazywanej na

eksterminacjê, dziœ podob-

no tak potrzebnej w pano-

ramie polskiej demokracji.

Pragniemy naszym czytel-

nikom przedstawiæ pogl¹-

dy jednego z najwybitniej-

szych polskich historyków

myœli, filozofa, wyk³adow-

cê najlepszych œwiatowych

uniwersytetów – na lewi-

cê, na œwiecie i w Polsce.

80-letni dziœ profe-
sor Andrzej Walicki jak
sam twierdzi do niedawna
wola³ siê okreœlaæ jako le-
wicowy libera³, a nie po
prostu cz³owiek lewicy. W
niedawno wydanej ,znako-
mitej ksi¹¿ce „Idee i lu-
dzie. Próba autobiografii”
(Instytut Historii Nauki
Polskiej Akademii Nauk),
prof. Walicki wypowiada
siê o lewicy z pozycji in-
teligenta, nawi¹zuj¹c do
tezy, ¿e „rozumienie inte-
ligencji i jej roli w spo³e-
czeñstwie, nakazuje za³o-
¿enie, ¿e inteligent nie
mo¿e skoncentrowaæ siê
na korzyœciach w³asnych,

pelni bowiem rolê s³u¿ebn¹ i
musi czuæ siê odpowiedzial-
ny za dobro „ludu”.

Nasi politycy, uwa¿aj¹
siê za inteligentów i pewno
czuj¹ odpowiedzialnoœæ za
obecne po³o¿enie naszego
„ludu” – bezrobotnych, sta-
rych, chorych, kombatantów,
s³abo op³acanych robotni-
ków. I jeœli „lud” przypomi-
na o uprawnieniach socjal-
nych – to politycy nazywaj¹
to „roszczeniami” (co suge-
ruje  nieprawomocnoœæ tych
uprawnieñ) lub „populi-
zmem” w sensie wy³¹cznie
negatywnym, jako synoni-
mem nieodpowiedzialnej de-
magogii.

Prof. Walicki : nale¿y
przypomnieæ, ¿e we w³aœci-
wym znaczeniu termin „po-
pulizm”, czyli uwzglêdnianie
woli i interesów „ludu”, by³
(obok praw jednostki) nieod-
³¹cznym sk³adnikiem demo-
kracji, a „populizm etyczny”
stanowiæ powinien wa¿ny
element etosu inteligencji.
We wspó³czesnym œwiecie
nauki, nikt nie próbuje dowo-
dziæ, ¿e inteligencja powin-
na porzuciæ swój tradycyjny
etos.

I dalej. Pojêcie lewicy,
wymaga w polskich warun-
kach uszczegó³owienia, kon-
centruj¹cego siê na elimino-
waniu dewiacyjnych cech
polskiej polityki.

Lewica wiêc, to :
- Niezgoda na wszel-

kie formy instytucjonalizacji
rz¹dów, a tak¿e nieformalnej
w³adzy tzw. elit, krytyka mi-
totwórstwa s³u¿¹cego tym
elitom; protest przeciwko za-
w³aszczaniu zas³ug i próbom
czynienia z tego specjalnych
uprawnieñ w stylu „nam wiê-
cej wolno”, a im „mniej wol-
no”. Przy poszanowaniu kon-
stytucyjnych regu³, wszyst-
kim uczestnikom gry poli-
tycznej jest wolno tyle samo.

- Niezgoda na polity-

kê nienawiœci, bezwarunko-
we odrzucenie projektów po-
zas¹dowej powszechnej lu-
stracji i „dekomunizacji”.
Obrona cywilizowanych za-
sad pañstwa prawa, które sto-
sowaæ nale¿y równie¿ do
by³ych przeciwników poli-
tycznych.

- Niezgoda na orwel-
lowsk¹ nowomowê, czyli
próby zdominowania spo³e-
czeñstwa przez narzucenie
jêzyka ( np. „roszczenia” za-
miast „uprawnienia”, „dziec-
ko” lub nawet „Polak” jako
okreœlenie embrionu itp.)

- Niezgoda na mono-
polizacjê wartoœci narodo-
wych przez prawicê, sprze-
ciw wobec prób konstruowa-
nia i narzucania spo³eczeñ-
stwu jednej pamiêci narodo-
wej i jednakowej oceny prze-
sz³oœci; walka o konstytucyj-
ny zakaz anga¿owania w ta-
kie  przedsiêwziêcie instytu-
cji pañstwowych w rodzaju
IPN. Stanowcze przeciwsta-
wienie siê przypisywaniu
centralnego znaczenia dla
pamiêci narodowej archi-
wom s³u¿b specjalnych oraz
próbom wykorzystywania
tych archiwów dla kontroli
politycznej prawomyœlnoœci
spo³eczeñstwa.

- Maksymalny obiek-
tywizm w ocenie Polski Lu-
dowej, z szacunku dla ludzi
dobrze j¹ wspominaj¹cych i
w trosce o to , aby zaczernio-
ny obraz PRL nie stawa³ siê
narzêdziem prawicowej in-
doktrynacji.

- Protestowanie prze-
ciw eliminowaniu z historii
Polski tradycji lewicowych,
przypominanie tych tradycji.

- Zwalczanie etnocen-
tryzmu, wci¹¿ obecnego w
postaci uprzedzeñ wobec ze-
œwiecczonej Europy, obse-
syjnej antyrosyjskoœci oraz,
oczywiœcie, ukrytych i jaw-
nych form antysemityzmu.
Wskazywanie, ¿e jedn¹ z

W stronê lewicy ?
form tego etnocentryzmu jest
licytowanie siê w martyrolo-
gii oraz alergiczna niechêæ
do przypominania ogromu
cierpieñ, które w czasie II
wojny œwiatowej sta³y przy-
pad³y w udziale  Rosjanom i
Niemcom.

- Odrzucenie ideolo-
gii, któr¹ nazywam „pseudo-
antykomunizmem” lub „an-
tykomunizmem bez komuni-
stów”. Wiedza o tym, czym
by³ autentyczny komunizm,
umiejêtnoœæ odró¿niania jego
fazy ofensywnej od kolej-
nych faz odwrotu i dezinte-
gracji. Umiejêtnoœæ przeciw-
stawiania siê pogl¹dowi, ¿e
s³owo „socjalizm” zosta³o
zmonopolizowane przez le-
ninowsk¹ wiarê i praktykê.

- I wreszcie  sprawa
rzeczywistego równoupraw-
nienia kobiet na poziomie
standardów Unii Europej-
skiej, ale z odró¿nianiem
tego zadania od polityczne-
go anga¿owania siê na rzecz
obyczajowej kontrkultury.
Ju¿ Monteskiusz  podkreœla³,
¿e z³¹ polityk¹ jest „zmieniaæ
przez prawa to, co nale¿y
zmieniaæ przez zwyczaje”.
Lewica uznaæ powinna , ¿e
w warunkach polskich zasa-
da ta ma zastosowanie dwo-
jakie. Po pierwsze, Koœció³
katolicki ma prawo propago-
waæ zasady tradycjonalizmu,
nawet wtedy, gdy koliduj¹ z
prawami kobiet. Po drugie
jednak, w³adze pañstwa nie
mog¹ podporz¹dkowywaæ
siê temu tradycjonalizmowi
w dzia³alnoœci ustawodaw-
czej, by³oby to bowiem legi-
slacj¹ moralnoœci, zawsze
sprzeczn¹ z wolnoœci¹ jed-
nostki i przewa¿nie niesku-
teczn¹ lub nawet przeciwsku-
teczn¹.

I dalej profesor pisze.
Moja ewolucja pogl¹dów
by³a spowodowana g³ównie
przesuwaniem siê polskiej
sceny politycznej na prawo

oraz krytyczn¹ refleksj¹
nad przyczynami i skutka-
mi tej dziwnej dla mnie
przemiany. Wydawa³o mi
siê bowiem, ¿e odzyskanie
niepodleg³oœci powinno
zaowocowaæ wzrostem
wzajemnej ¿yczliwoœci,
wielkodusznoœci i solidar-
noœci ogólnospo³ecznej, a
nie „zimn¹ wojn¹ do-
mow¹” i takimi sposobami
rozliczania siê z przesz³o-
œci¹, które musia³y nega-
tywnie odbiæ siê na wize-
runku Polski w oczach de-
mokratycznego œwiata.
Czêsto towarzyszy³o mi
poczucie, ¿e nie mam wy-
boru: nie mogê przecie¿
zaakceptowaæ arogancji
nowych elit, pastwienia siê
nad gen. Jaruzelskim, bra-
ku jakiejkolwiek wielko-
dusznoœci w stosunku do
postkomunistycznej Rosji,
uwa¿aniu Polski za pêpek
œwiata itd. itp. Skoro zaœ
uwa¿ane to jest za „lewi-
cowoœæ”, to nie powinie-
nem przeczyæ, ¿e w kon-
tekœcie polskim sta³em siê
„lewicowcem”.

Nie musimy wyzna-
waæ idei poœwiêcania siê
dla ludu. Ale norm¹ po-
winno byæ przynajmniej
to, ¿e idea³ „¿ycia w s³u¿-
bie ludu” uwa¿a siê za
szlachetny i zrozumia³y,
natomiast ¿¹danie, aby lu-
dzie ubodzy z pokor¹ zno-
sili swój los i na dodatek,
w imiê celów „ogólnona-
rodowych”, ochoczo
wspó³dzia³ali w tworzeniu
warunków jak najszybsze-
go bogacenia siê elit – otó¿
takie ¿¹dania powinny byæ
traktowane jako moralna
potwornoœæ. Ci, którzy
marz¹ o czymœ takim, po-
winni nie odwa¿aæ siê mó-
wiæ o tym g³oœno.

Opr.(wip) za Przegl¹dem
nr 21 z 30 maja br.

… tak nale¿y skwitowaæ
decyzjê  o powo³aniu na bardzo
odpowiedzialne stanowisko w
polskich mediach, W³adys³awa
Prochowicza, wczeœniej przez
21 lat radiowca, wiele lat kie-
rownika Redakcji Programów
dla Mniejszoœci Narodowych i
szefa Redakcji Internetowej.
PóŸniej z ma³¹ przerw¹ pe³ni¹-

W³aœciwy cz³owiek na w³aœciwym miejscu…
cego dwukrotnie stanowisko
dyrektora bia³ostockiego Od-
dzia³u TVP Bia³ystok, by po
krótkotrwa³ej roz³¹ce wróciæ
do korzeni – Polskiego Radia
Bia³ystok.

Dziœ red. W³adys³aw
Prochowicz pe³ni stanowisko
Prezesa Zarz¹du i Redaktora
Naczelnego Polskiego Radia

Bia³ystok, z którym przed kil-
koma dniami spotka³ siê nasz
kolega redakcyjny – Ryszard
Œwierczewski, zastêpca re-
daktora naczelnego „Wieœci
Podlaskich” i uzgodni³ stra-
tegiê naszej wspó³pracy miê-
dzy redakcjami. Podczas spo-
tkania kol. Ryszard, który jest
zarazem prezesem Podlaskie-

go Stowarzyszenia na Rzecz
Transplantologii, wrêczy³ w
imieniu organizacji, któr¹ kie-
ruje gospodarzowi spotkania
red. W. Prochowiczowi dyplom
– podziêkowanie za wspieranie
inicjatyw podejmowanych
przez Stowarzyszenie

(ima)
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Fundusz Po¿yczkowy
z siedzib¹ w Bia³ymstoku,
dzia³aj¹cy od 2002r. w ra-
mach struktur Podlaskiej
Fundacji Rozwoju Regio-
nalnego otrzyma³ kolejn¹
pulê œrodków finansowych
na zwiêkszenie swojej ak-
tywnoœci w naszym regio-
nie.

W ramach programu
dotacji ze œrodków RPO WP,
Urz¹d Marsza³kowski prze-
kaza³ funduszowi w kwiet-
niu tego roku 10 mln z³o-
tych.

Fundusz po¿yczkowy
PFRR swoj¹ aktywnoœci¹
pokrywa teren ca³ego woje-
wództwa podlaskiego,
udziela wsparcia mikro,
ma³ym b¹dŸ œrednim przed-
siêbiorstwom znajduj¹cym
siê w pocz¹tkowej fazie roz-
woju bez wzglêdu na przed-
miot ich dzia³alnoœci.

W ramach wsparcia
finansowego przedsiêbiorca
mo¿e obecnie uzyskaæ w
funduszu niskooprocento-
wan¹ po¿yczkê na okres do
60-ciu miesiêcy w kwocie
do 500 000 z³otych. Po¿ycz-
ka mo¿e s³u¿yæ tylko i wy-
³¹cznie finansowaniu dzia-
³alnoœci gospodarczej.

Po¿yczka, tak jak kre-
dyt bankowy, musi byæ od-
powiednio zabezpieczona.
Podstawow¹ form¹ zabez-
pieczenia po¿yczek udziela-
nych przez Podlask¹ Funda-
cjê Rozwoju Regionalnego
jest weksel in blanco z wy-

stawienia po¿yczkobiorcy.
Pozosta³e zabezpieczenie
stanowiæ mog¹:

- porêczenie osób
trzecich,

- przeniesienie w³a-
snoœci rzeczy na zabezpie-
czenie (przew³aszczenie),

- hipoteka,
- zastaw rejestrowy,
- inne przewidziane

prawem zabezpieczenie.

Fundusz Po¿yczkowy
Podlaskiej Fundacji Rozwo-
ju Regionalnego daje szan-
sê na uzyskanie finansowa-
nia zewnêtrznego podmio-
tom, które takiej szansy nie
mia³yby w bankach komer-
cyjnych ze wzglêdu na:

- krótki okres funkcjo-
nowania na rynku oraz brak
historii kredytowej (w wie-
lu przypadkach klientami
funduszu po¿yczkowego s¹
osoby rozpoczynaj¹ce do-
piero dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹),

- brak wymaganych
przez banki rzeczowych za-
bezpieczeñ.

Oferta funduszu po-
¿yczkowego skierowana jest
przede wszystkim do tych
przedsiêbiorców, dla któ-
rych oferta banku jest niedo-
stêpna, zbyt kosztowna albo
proceduralnie zbyt skompli-
kowana. Szybka, profesjo-
nalna obs³uga, nieskompli-
kowane procedury i niskie
oprocentowanie po¿yczek
stanowi¹ Ÿród³o sukcesów
funduszu po¿yczkowego
Podlaskiej Fundacji Rozwo-
ju Regionalnego.

Siedziba Podlaskiej
Fundacji Rozwoju Regio-
nalnego znajduje siê w Bia-
³ymstoku przy ul. Starobo-
jarskiej 15. Aby z³o¿yæ
wniosek nale¿y skontakto-
waæ siê z pracownikiem fun-
duszu osobiœcie lub telefo-
nicznie (tel. 085 740 86 92,
085 740 86 83, fax. 085 740
86 85).

Szczegó³owych infor-
macji udzielaj¹ równie¿ pra-
cownicy Podlaskiej Funda-
cji Rozwoju Regionalnego
w:

Hajnówce przy ul.
Wierobieja 30/18 (tel.
85 682 51 87)

Bielsku Podlaskim
przy ul. Mickiewicza 31
pok. 14 (85 656 13 42)

(jw)

Fundusz
Po¿yczkowy

GMINA BRAÑSK

W koñcu maja br.  w
Hotelu Branicki w Bia³ym-
stoku odby³o siê uroczyste
rozdanie nagród  rankingu
Superfirmy 2010 w woje-
wództwie podlaskim. Orga-
nizatorem by³a „Gazeta
Wspó³czesna” w Bia³ymsto-
ku  we wspó³pracy z  Wy-
¿sz¹ Szko³¹ Ekonomiczn¹ w
Bia³ymstoku.

Wœród firmy z powia-
tu bielskiego I miejsce zaj¹³
Bank Spó³dzielczy w Brañ-

Tytu³ „Superfirmy 2010”
dla Banku Spó³dzielczego w Brañsku

sku i jemu te¿ przypad³ tytu³
„Superfilmy 2010”.  W ran-
kingu wyprzedzi³ on wiele
znakomitych przedsiê-
biorstw, jak choæby Unibep.
Podczas oceniania przedsiê-
biorstw w rankingu Superfir-
ma 2010 brano pod uwagê
zaanga¿owanie firmy w
dzia³alnoœæ spo³eczn¹, za-
rz¹dzanie zasobami ludzki-
mi, wyniki finansowe: przy-
chody, zysk, maj¹tek kapita-
³y w³asne..

- Dzielimy siê tym, co
mamy- powiedzia³a po wrê-
czeniu nagród Zdzis³awa
Maksymiuk, prezes zarz¹du
BS w Brañsku.-  I w³aœnie
za to jesteœmy doceniani w
œrodowisku, znani i trakto-
wani przyjaŸnie. Nagrody i
tytu³y mobilizuj¹ do lepszej
pracy i podnoszenia jakoœci
naszych produktów banko-
wych. –

(h)

BS w Brañsku SOLIDNYM PRACODAWC¥

W po³owie czerwca
Bank Spó³dzielczy w Brañ-
sku otrzyma³ tytu³ SOLID-
NY PRACODAWCA POD-
LASIA 2009. Ceremonia
wrêczenia tytu³u odby³a siê
w siedzibie Banku w Brañ-
sku. W obecnoœci pracowni-
ków dokument go nadaj¹cy
odebra³a  Zdzis³awa Maksy-
miuk, prezes zarz¹du BS w
Brañsku. Pani prezes po-
dziêkowa³a uczestnikom za
udzia³ w konkursie i przeka-
za³a otrzymany tytu³ wszyst-

kim pracownikom na rêce
Pani Barbary Kotowicz –
Naczelnika Wydzia³u Kadr i
Organizacji.

Konkurs „Solidny
Pracodawca Roku”, odby³
siê ju¿ po raz szósty. Jego
celem  by³o wy³onienie naj-
lepszych pracodawców w
Polsce. Powsta³ przede
wszystkim po to, by uhono-
rowaæ i promowaæ podmio-
ty gospodarcze cechuj¹ce siê
wzorow¹ polityk¹ perso-
naln¹, co podnosi  jakoœæ

produktów i us³ug œwiadczo-
nych na trudnym polskim
rynku.

Tytu³ „Solidny Praco-
dawca Roku” przyznawany
jest w trzech kategoriach:
regionalnej, ogólnopolskiej
oraz bran¿owej. Bank Spó³-
dzielczy w Brañsku otrzy-
ma³ go w kategorii regional-
nej. Gratulujemy kierownic-
twu i pracownikom tej spó³-
dzielni.

(w)
Fot. M..Piotrowska

Na jednym z rosn¹cych na tra-
sie wiod¹cej z Brañska do Dziadko-
wic drzew, przy skrêcie w drogê do
Holonek, od d³u¿szego czasu wisi
przymocowana gwoŸdziami (pewnie
by nikt jej nie ukrad³) na du¿ej wy-
sokoœci reklama Karczmy „UPITA”.

Wartoœæ jest znikoma, a i re-
klama dewastatora przyrody zniko-
ma.

Warto, by t¹ spraw¹ zajê³y siê
odpowiednie w³adze, które przypo-
mnia³by wspomnianemu og³oszenio-
dawcy, ¿e drzewa to nasz przyrodni-
czy skarb i nie warto go niszczyæ.

(ars)

W¹tpliwa reklama
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Tak g³osowaliœmy
Powiat Bielski

Powiat Hajnowski

W Wyszonkach Ko-
œcielnych m³odzie¿ uczci³a
pamiêæ Wielkiego Polaka –
Kap³ana, gorliwego Nauczy-
ciela, wiêŸnia Pawiaka –
Syna podlaskiej ziemi.

W darze Ks.

Bronis³awowi
Koncertem w wyko-

naniu m³odzie¿y z I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. T.
Koœciuszki i Gimnazjum nr
1 im. Niepodleg³oœci Polski
z Bielska Podlaskiego, m³o-
dzi patrioci uczcili  64. rocz-
nicê œmierci ks. dra Broni-
s³awa Franciszka Zaleskie-
go, za³o¿yciela bielskiego
gimnazjum i pierwszego dy-
rektora szko³y. Synowi pod-
laskiej ziemi z³o¿yli wi¹zan-
kê kwiatów przy tablicy
memoratywnej, ufundowa-
nej w 2009 r. przez bratanka
Janusza Zaleskiego.

Koncert poprzedzi³a
Msza œw., któr¹  wraz z ks.
Jerzym Kruszewskim, pro-
boszczem parafii Narodze-
nia NMP w Wyszonkach
Koœcielnych sprawowa³ ks.
Roman Wodyñski, emeryto-
wany proboszcz z Brañska.
Ks. Kruszewski w homilii
przypomnia³, ¿e wychowy-
wany w wielodzietnej rodzi-
nie  szlacheckiej, w której
by³y kultywowane wartoœci
chrzeœcijañsko - patriotycz-
ne i narodowe jako kap³an
¿y³ dla Boga, Koœcio³a, Oj-
czyzny krzewi¹c ducha pa-
triotycznego. Wiernych za-
chwyca³ inteligencj¹, oby-
watelsk¹ postaw¹ i ka-

p³añsk¹ gorliwoœci¹.
Wielki organizator

i spo³ecznik
Bronis³aw Franciszek

Zaleski, syn Franciszka i
Marianny Roszkowskiej,
urodzi³ siê 19 stycznia 1881
r. w Zalesiu Starym w para-
fii Wyszonki Koœcielne, na-
le¿¹cej do  diecezji ³om¿yñ-
skiej.

Po ukoñczeniu Szko-
³y Powszechnej w Wyszon-
kach i Gimnazjum w Suwa³-
kach w Królestwie Polskim
wst¹pi³ do Wy¿szego Semi-
narium Duchownego w
P³ocku, które ukoñczy³ w
1903 r. W 1909 r. po zwol-
nieniu z wikariatu w Obry-
tem wyjecha³ do Fryburga
szwajcarskiego na studia
specjalistyczne, które ukoñ-
czy³ ze stopniem doktora fi-
lozofii specjalizuj¹c siê w fi-
lologii polskiej.

Wybuch wojny unie-
mo¿liwi³ kap³anowi powrót
do kraju, Bronis³aw pozosta³
wiêc w Szwajcarii i jako ka-
pelan opiekowa³ siê polski-
mi emigrantami przy szpita-
lu Czerwonego Krzy¿a.

Po powrocie do Pol-
ski, losy rzuci³y Go na Pod-
lasie, do Bielska Podlaskie-
go, gdzie podj¹³ patriotyczn¹
pracê w „Polskiej Macierzy
Szkolnej” wnosz¹c swój
znaczny wk³ad w organiza-
cjê sieci szkolnictwa pol-
skiego. 7 listopada 1918 r.
wraz  z Komitetem Obywa-
telskim na spotkaniu w pa-
rafii w Osmoli zorganizowa³

w Bielsku Podlaskim oœmio-
letnie Gimnazjum Koeduka-
cyjne, pocz¹tkowo prywat-
ne, choæ na prawach pañ-
stwowych.

Ju¿ w 1919 r. ks. Za-
leski zatroszczy³ siê o wy-
chowanie patriotyczne m³o-
dzie¿y otaczaj¹c szczególn¹
opiek¹ powsta³e ju¿ w mar-
cu w szkole dru¿yny harcer-
skie. Widz¹c potrzebê nie-
sienia pomocy uczniom
mniej zamo¿nym zorganizo-
wa³ w mieœcie bursê szkoln¹
dla m³odzie¿y, funkcjonu-
j¹c¹ przy niewielkich op³a-
tach wnoszonych przez
uczniów. Niezamo¿nej m³o-
dzie¿y zapewni³  posi³ki,
odzie¿ i obuwie zdobywaj¹c
na ten cel œrodki materialne
z organizowanych przedsta-
wieñ, loterii i zabaw.

- Po upañstwowieniu
w 1922 r. szko³y i nadaniu
jej imienia T. Koœciuszki, ks.
Zaleski powróci³ do diece-
zji p³ockiej, gdzie zorgani-
zowa³ w Przasnyszu Gimna-
zjum Koedukacyjne - wspo-
mina³ Janusz Zaleski, brata-
nek  ksiêdza. - Jego organi-
zatorski talent zauwa¿y³ bi-
skup Nowowiejski, który w
sierpniu 1924 r. powo³a³ Go
na nauczyciela jêzyka pol-
skiego i literatury w Ni¿-
szym Seminarium Duchow-
nym. W 1931 r. jako pro-
boszcz powróci³ do pracy
duszpasterskiej w Gójsku i
Trêbkach, gdzie w prowa-
dzonych ko³ach zaintereso-
wañ dla m³odzie¿y i doro-
s³ych uczy³ mi³oœci do tra-

dycji i kultury narodowej.
Wiêzieñ Pawiaka

W dniu 10. IV. 1940 r.
w Kroczewie ks. Bronis³aw
zosta³ oskar¿ony za rzekome
kolportowanie ulotek patrio-
tycznych. Wiêziony przez
gestapo w P³oñsku i  Pawia-
ku w Warszawie, po niespe³-
na rocznych cierpieniach, w
stanie agonalnym przebywa³
w Warszawie przy parafii
œw. Jakuba, a od 1943 r. jako
rezydent zamieszka³ na ple-
bani w Mogielnicy, sk¹d w
po³owie maja 1945 r. powró-
ci³ do Seminarium Duchow-
nego w P³ocku, gdzie  23
maja 1946r. odszed³ do
wiecznoœci. Spocz¹³ na
miejscowym cmentarzu.

– Opowieœæ, któr¹ w
koœciele przedstawi³em o ks.
Bronis³awie Zaleskim, by³a
nie tylko wêdrówk¹ biogra-
ficzn¹ w przesz³oœæ, lecz
tak¿e oddaniem ho³du wiel-
kiemu Polakowi, patriocie,
który odgrywa³ kluczow¹
rolê w krzewieniu idei wol-
noœci na ziemi bielskiej -
wspomina Tadeusz Szere-
szewski. - W 2005 r. nie uda-
³o mi siê odnaleŸæ na starym
cmentarzu parafialnym w
P³ocku grobu ksiêdza Zale-
skiego. Najprawdopodob-
niej spocz¹³ w zbiorowej
mogile ksiê¿y i alumnów. -
Koncert w koœciele, gdzie
Bronis³aw zosta³ ochrzczo-
ny,  podobnie, jak koncert w
grudniu 2009 r., w Zu³owie
na Litwie w miejscu urodze-
nia Marsza³ka Pi³sudskiego,
nawi¹zywa³ do daru wolno-
œci. - Obecnie podjêty prze-
ze mnie niepodleg³oœciowy
tryptyk koncertowy, w moim
najbli¿szym zamierzeniu
zakoñczy spotkanie patrio-
tyczne w Osmoli, gdzie na
plebanii  zosta³a za³o¿ona
najstarsza bielska szko³a –
zwierza siê Szereszewski,
organizator i wspó³twórca
wielu przedsiêwziêæ patrio-
tycznych.

M³odzie¿ uczci³a

pamiêæ Kap³ana

Na tle lokalnych wy-
darzeñ rozgrywaj¹cych siê w
powiecie bielskim,  które
przybli¿a³y drogê do odzy-
skania niepodleg³oœci
£ukasz Bolesta, Mateusz
Galicki i Magdalena Per-
kowska przedstawili rys bio-
graficzny ks. Zaleskiego.
Rozpoczynaj¹c¹ siê ka-
p³añsk¹ drogê Bronis³aw
zawierzy³ Maryi. Edyta
Paszkowska piosenk¹ „W
Kanie Galilejskiej”, podziê-
kowa³a Ksiêdzu za dar Jego
kap³añskiej drogi, a okres
cierpienia, upokorzeñ ks.
Zaleskiego oraz Jego odej-
œcie do Domu Ojca Edyta
wyrazi³a w retorycznej pio-
sence „Gdzie mieszkasz
Jezu?”.  Recytacjê wierszy
niepodleg³oœciowych i lice-
alnej twórczoœci  Czes³awa
Welento ( matura 1945 ) do-
pe³ni³y dwie piosenki patrio-
tyczne „Wolnoœæ”  i  „Miej-
cie nadziejê”.

Kopiê dokumentu za-
³o¿enia szko³y, o której
mówi³ Szereszewski i kopiê
portretu ks. Zaleskiego, au-
torstwa Ma³gorzaty Szew-
czuwianiec, znajduj¹cego
siê w hollu szko³y oraz mo-
nografiê bielskiego har-
cerstwa pióra hm. Wies³awa
Falkowskiego, absolwenta
liceum, proboszczowi prze-
kazali Barbara Babulewicz i
£ukasz Bolesta.

- Bielsk mia³ szcze-
gólne szczêœcie, ¿e w osobie
ks. dra Bronis³awa Zaleskie-
go znalaz³ wsparcie na utwo-
rzenie szko³y – wspomina
przyjaciel szko³y Barbara
Babulewicz, wiceprzewod-
niczaca IX Zjazdu Wycho-
wawców i Wychowanków
Gimnazjum i Liceum. - Ks.
Zaleski swoj¹ duszpastersko
- dydaktyczn¹ prac¹ zas³u¿y³
na miano wybitnego Wycho-
wawcy i wielkiego Polaka.
Pozostawi³ zapocz¹tkowa-
ne, jeszcze przed uzyska-
niem niepodleg³oœci dzie³o,
które nieprzerwanie kulty-
wuje patriotyczne wartoœci
ju¿ od 92 lat.                  (szet)

M³odzie¿ uczci³a pamiêæ Kap³ana
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WAKACYJNE SPOTKANIA
Z TAÑCEM NOWOCZESNYM

5-9.07.2010 r. godz. 10.00 – 15.00 Bielski Dom Kultury

WARSZTATY PIOSENKARSKIE
STUDIA PIOSENKI „FART”

Program warsztatów:
- Odkrywanie wzorów oddechowych artykulacyjnych i mi-

micznych,
- Pojêcie naturalnoœci,
- Gestyka i ruch sceniczny,
- Æwiczenia emisyjne otwieraj¹ce,
- Umiejêtnoœæ opowiadania historii za pomoc¹ dŸwiêku,
- Æwiczenia balansu cia³a w oparciu o metodê Feldenkraisa
19-23.07.2010r. godz.10.00 - 12.00 Bielski Dom Kultury

OTWARTE ZAJÊCIA TEATRALNE
z udzia³em m³odzie¿y zespo³u teatralnego „ANTRAKT” –
„Historie rodzinne”
19.07.2010 r. – „Mój dziadek by³…” - pokoleniowe legendy

rodzinne
20.07.2010 r. – „Babcia piêkna jak królowa” – stroje na-

szych przodków
21.07.2010 r. – „Jaworowi ludzie” – ¿ycie kulturalne na-

szych babæ i dziadków
22.07.2010 r. – Pisanie scenariusza – „Historii rodzinnych”
23.07.2010 r. – Czytanie scenariusza i odgrywanie ról „Hi-

storii rodzinnych”
25.07.2010r. godz.18.00
Amfiteatr Miejski w Parku Królowej Heleny


