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„Szczêœcie mo¿e przyjœæ

przypadkowo, ale o rozum

musimy postaraæ siê sami”
Krystyna Nepomucka - pisarka

5 wrzeœnia 2010 roku odby³y siê w Narwi uroczyste
obchody œwiêta plonów – Do¿ynki Gminne, po³¹czone z
XX-leciem Samorz¹du Terytorialnego. Uroczystoœci zorga-
nizowane zosta³y przez Narwiañski Oœrodek Kultury w
Narwi przy wspó³pracy z Urzêdem Gminy Narew, Parafia-
mi Rzymskokatolick¹ i Prawos³awn¹ w Narwi oraz pomo-
cy wielu rolników. Po raz kolejny dopisa³a piêkna pogoda,
dlatego te¿ uroczystoœci przyci¹gnê³y do Narwi wiele osób.
W obchodach œwiêta plonów i XX-lecia samorz¹dnoœci

Gmina Narew

Do¿ynki Gminne 2010

Cd. str. 2

Jubileuszowa
XXXV sesja Rady Gminy

Dzieñ 5 wrzeœnia br.
by³ wielkim wydarzeniem w
historii tej miejscowoœci.
Rano, ju¿ o 8-mej rozpoczê-
³y siê obrady jubileuszowej
XXXV sesji Rady Gmin z
okazji XX-lecia Samorz¹du
Terytorialnego. Obrady
otworzy³ Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Eugeniusz Du-
dzicz. Na sesjê zaproszeni
zostali byli Wójtowie Gmi-

ny Narew, Skarbnicy oraz
wszystkie osoby, które pe³-
ni³y funkcje radnych we
wszystkich piêciu kaden-
cjach. Dodatkowo na sesji
obecny by³ Siergiej Sawczak
– Wójt partnerskiej Gminy
Czerni z Republiki Bia³oruœ
oraz Dyrektor Czerniñskie-
go Domu Kultury Julia Ti-
kunowa.

Cd. str. 2

Zawody po¿arnicze w Augustowie
W niedzielne przed-

po³udnie, 12 wrzeœnia br. na
boisku Zespo³u Szkó³ w Au-
gustowie, odby³y siê zawo-
dy sportowo – po¿arnicze
Gminy Bielsk Podlaski. Im-
ponuj¹ca iloœæ 16 dru¿yn
stra¿ackich (w tym czterech
M³odzie¿owych Dru¿yn Po-
¿arniczych) stanê³a do wal-
ki  w æwiczeniach bojowych
i sztafecie po¿arniczej 7  x
50 m z przeszkodami.

Odprawa stra¿aków

Cd. str. 6

Z szosy tego pomnika
nawet nie widaæ. Poœród pól
z ³anami nie zebranej jesz-
cze kukurydzy widnieje
kêpa wysokich œwierków. To
na ich tle stoi pomnik po-
œwiêcony pamiêci bohate-
rów bitwy pod Olszewem
we wrzeœniu 1939 roku. Do
pomnika prowadzi zwyk³a,
polna droga. Ale dziœ, 12
wrzeœnia, zebrali siê tam
mieszkañcy okolicznych
wsi, wœród nich kombatan-

Pamiêci wrzeœniowych kawalerzystów

Cd. str. 7

Jest Puszcza, jest impreza...
...czyli niekoñcz¹cy siê spór o Bia³owieski Park Narodowy

Przesz³o rok temu
przysz³o mi pisaæ artyku³ na
temat  pomys³u poszerzenia
Bia³owieskiego Parku Naro-
dowego. Mimo mojego
sceptycznego podejœcia do
tego tematu, pisa³em ten¿e
artyku³ w zupe³nie innym
nastroju ni¿ obecnie, jak siê
okazuje naiwnie licz¹c na
prze³om w tej sprawie...

Zacznijmy jednak od
pocz¹tku, czyli  przypomnij-
my sobie ostatnie wydarze-
nia dotycz¹ce tego zagadnie-
nia. 4 sierpnia 2010 roku
odby³a w Centrum Praso-

wym PAP w Warszawie
konferencja prasowa organi-
zacji pozarz¹dowych: Gre-
enpeace, WWF Polska,
Ogólnopolskiego Towarzy-
stwa Ochrony Ptaków oraz
Pracowni na Rzecz Wszyst-
kich Istot na temat przysz³o-
œci Puszczy Bia³owieskiej.
Ju¿ wstêp do niej wprawi³
mnie w doœæ du¿e zdumie-
nie. Otó¿ na konferencjê
chcieli wejœæ przedstawicie-
le Lasów Pañstwowych.
Mieli z tym jednak ogrom-
ne problemy. Pan R. Cyglic-
ki, dyrektor polskiego Gre-

enpeace, stwierdzi³, ¿e nie
widzi mo¿liwoœci ich udzia-
³u w tym wydarzeniu, ponie-
wa¿ nie s¹ oni dziennikarza-
mi. Przypomnê tylko, ¿e na
konferencjê nie by³y wyma-
gane akredytacje, nie by³y
sprawdzane równie¿ legity-
macje prasowe (a przynaj-
mniej mnie nikt o ni¹ nie
prosi³ i wszed³em sobie tam
prosto z ulicy).  W zwi¹zku
z tym bardzo mo¿liwe, ¿e
gdyby Panowie z Lasów
Pañstwowych nie mieli na

Cd. str. 4
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uczestniczyli dodatkowo go-
œcie z Bia³orusi – przedstawi-
ciele zaprzyjaŸnionej Gminy
Czerni Rejonu Brzeskiego.

Tego dnia o godzinie
8.00 rozpoczê³a siê uroczysta
sesja Rady Gminy Narew, na
któr¹ zaproszeni zostali radni
wszystkich kadencji oraz wój-
towie naszej gminy. Nastêp-
nie goœcie udali siê na msze
dziêkczynne za tegoroczne
plony, które odby³y siê w ko-
œciele p.w. Wniebowziêcia
NMP i Œw. Stanis³awa B.M.
w Narwi oraz w cerkwi p.w.
Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiê-
tego w Narwi. Po zakoñcze-
niu nabo¿eñstw korowody
prowadzone przez starostów
i staroœciny do¿ynek: Pani¹
Bo¿enê Pogorzelsk¹ i Pana
Adama Kotowicz oraz Pani¹
Marzenê Sadowsk¹ i Pana

Do¿ynki Gminne 2010
Cd. ze str. 1 Jana Rakowskiego, przenio-

s³y poœwiecone wieñce do-
¿ynkowe na rynek w Narwi,
gdzie spotkali siê ze sob¹
wierni koœcio³a rzymskokato-

lickiego i prawos³awnego.
Wszyscy utworzyli wspólny
korowód do¿ynkowy i udali
siê na stadion sportowy w
Narwi, gdzie odby³y siê g³ów-
ne uroczystoœci.

Goœci przyby³ych na
stadion gor¹co powita³ pro-
wadz¹cy tegoroczne Do¿ynki
Gminne Marek Skomorow-
ski, który poprosi³ na scenê
starostów do¿ynek oraz Wój-
ta Gminy Narew Jakuba Sa-
dowskiego. W imieniu staro-
stów Pani Bo¿ena Pogorzel-
ska przy pomocy najm³od-
szych uroczyœcie przekaza³a
bochen chleba na rêce Wójta
Gminy Narew. W dalszej ko-
lejnoœci g³os zabrali Wójt

Gminy Narew Jakub Sadow-
ski, Wicestarosta Powiatu
Hajnowskiego Jerzy Sirak,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Narew Eugeniusz Dudzicz, w

imieniu duchowieñstwa ks.
pra³at Zbigniew Niemyjski
oraz ks. Jerzy Kos oraz Wójt
Gminy Czerni z Bia³orusi
Siergiej Sawczuk. W miêdzy
czasie dzieci oraz starostowie
do¿ynek dzielili siê z publicz-
noœci¹ chlebem do¿ynkowym

Po zakoñczeniu czêœci
oficjalnej rozpoczê³a siê nie-
zwykle bogata czêœæ arty-
styczna. Na pocz¹tku wyst¹-
pi³y dzieci ze Szko³y Podsta-
wowej w Narwi, przygotowa-
ne przez Mariê Leszczyñsk¹
i Irenê Dulko, które zaprezen-
towa³y piosenki oraz do¿yn-
kow¹ scenkê obrzêdow¹. Na-
stêpnie og³oszono wyniki
konkursu na najpiêkniejszy

wieniec do¿ynkowy – w tym
roku I miejsce zdoby³ wieniec
z so³ectwa Rohozy-Iwanki.
Wrêczenia pami¹tkowych dy-
plomów i nagród dla wszyst-
kich uczestników konkursu
dokonali Wójt Gminy Narew,
Wójt Gminy Czy¿e, Wicesta-
rosta Powiatu Hajnowskiego
oraz Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Narew.

W dalszej czêœci pro-
gramu wyst¹pili goœcie z Bia-
³orusi – narodowy zespó³ in-
strumentalny Republiki Bia-
³oruœ sk³adaj¹cy siê z dwóch
akordeonistów i skrzypaczki.
Po nich wyst¹pi³ chór Ramon-
ka z £osinki pod kierownic-
twem Marii Bubka.

Podczas do¿ynek uro-
czyœcie przekazano wyró¿nie-
nia i podziêkowania najprê¿-
niej dzia³aj¹cym rolnikom i
przedsiêbiorcom w Gminie
Narew. Pami¹tkowe dyplomy
przekazali Starosta Powiatu
Hajnowskiego oraz Wójt i

Przewodnicz¹cy Rady Gmi-
ny. Po wrêczeniu dyplomów
wyró¿nieni rolnicy ustawili
siê do pami¹tkowego zdjêcia.
Wszyscy przybyli zostali za-
proszeni na degustacjê pie-
czonego dzika, którego przy-

gotowali cz³onkowie Ko³a
£owieckiego „£abêdŸ” z Na-
rwi.

dalszej czêœci progra-
mu wyst¹pi³ z koncertem ze-
spó³ Dekada Band z Bielska
Podlaskiego. Wszyscy przy-
byli na stadion mogli te¿ obej-
rzeæ stoiska promocyjne pre-
zentuj¹ce twórczoœæ ludow¹,
wystawê „Ocaliæ od zapo-
mnienia” oraz stoisko Bia³o-
wieskiego Parku Narodowe-
go. Przed publicznoœci¹ za-
prezentowa³ siê równie¿ ze-
spó³ Zaranoczka z £osinki.
Tegoroczne Do¿ynki Gminne
zakoñczy³a zabawa, podczas
której do tañca przygrywa³y
zespo³y Selectiv oraz BeHap-
py.

Pragniemy wyraziæ go-
r¹ce podziêkowania na rêce
Narwiañskiego Oœrodka Kul-
tury, Parafii Rzymskokatolic-
kiej i Parafii Prawos³awnej w
Narwi, starostów, zaanga¿o-
wanych rolników, stra¿aków

z ochotniczych stra¿y po¿ar-
nych naszej gminy oraz
wszystkich osób, które przy-
czyni³y siê do zorganizowania
uroczystoœci do¿ynkowych w
Gminie Narew.

Portal UGm. Narew

Jubileuszowa XXXV sesja Rady Gminy

Po zatwierdzeniu po-
rz¹dku obrad Przewodnicz¹-

cy przekaza³ g³os Panu dr
Jaros³awowi Matwiejuk –
prodziekanowi Wydzia³u
Prawa Uniwersytetu w Bia-
³ymstoku oraz Pos³owi na

Sejm RP. Wyg³osi³ on oko-
licznoœciowy referat pt. „Sa-
morz¹d Terytorialny w Pol-

sce
S a m o r z ¹ d u

Gminy Narew. Wójt
wspólnie z przewod-
nicz¹cym Rady Gmi-
ny wrêczyli pami¹t-
kowe dyplomy i upo-
minki wszystkim za-
proszonym goœciom.
G³os zabra³ te¿ ks.
pra³at Zbigniew Nie-

myjski, który podziêkowa³
wszystkim samorz¹dowcom
za dotychczasow¹ pracê i
przekaza³ na rêce Wójta pa-
mi¹tkowy obraz oraz kwia-

ty. Podziêkowania na rêce
Wójta przekaza³ te¿ dr Jaro-
s³aw Matwiejuk.

Jubileuszowe oœwiad-
czenie Rady Gminy Narew
z okazji XX-lecia powstania
samorz¹du terytorialnego w
Polsce odczyta³ Przewodni-
cz¹cy rady Gminy Narew:

„20 lat funkcjonowa-
nia samorz¹du to czas
wszechstronnego rozwoju
Gminy Narew. Mo¿liwoœæ
wyboru w³adz lokalnych
stworzy³a mieszkañcom 
szansê wspó³decydowania o
sprawach najbli¿szych ich
sercu. Zaanga¿owanie spo-
³ecznoœci naszej gminy za-

owocowa³o wzmo¿ona bu-
dow¹ lokalnej infrastruktu-
ry technicznej,
rozwojem ini-
cjatywy go-
s p o d a r c z e j
oraz nowych,
d a j ¹ c y c h
u t r z y m a n i e
wielu rodzi-
nom zak³adów
pracy, rozkwi-
tu kultury, a
tak¿e harmo-
nijnym wspó³-
¿ y c i e m
wszystkich mieszkañców
Gminy. To równie¿ czas po-
zyskiwania œrodków ze-

wnêtrznych, promocji Gmi-
ny, a jednoczeœnie rozwi¹zy-

wania trudnych problemów
spo³ecznych, szczególnie w

Cd. ze str. 1

Cd. str. 9
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Koniec miesi¹ca
sierpnia to dobry czas na
podsumowanie ¿niw. W
miejscowoœci Parcewo dziê-
ki inicjatywie Urzêdu Gmi-
ny Bielsk Podlaski, so³tysa
wsi oraz miejscowego ze-
spo³u folklorystycznego
„£una”, dzia³aj¹cego przy
OSP, powsta³ pomys³ zorga-
nizowania do¿ynek gmin-
nych.

Dziewczyny z „£uny”
uplot³y wianek do¿ynkowy
z tegorocznych zbó¿ i kwia-
tów. Wianek zosta³ poœwiê-
cony w miejscowej cerkwi
p.w. Œw. Dymitra. Duchow-

Bia³oruski Festyn Do¿ynkowy w Parcewie
ni parafii odprawili mole-
bieñ dziêkczynny w intencji
¿niw. Poœwiêcona zosta³a te¿
„Perepelicia”, wianek, któ-
ry ustraja siê na zakoñcze-
nie ¿niw. „Perepelicê” jak
te¿ i scenkê z tym obrzêdem
zwi¹zan¹, przywióz³ zespó³
„Malinki”  z Malinnik.
Oprócz nich w uroczysto-
œciach uczestniczy³y zespo-
³y: „Orlanie”, „Ramonka”,
„Zgodne Maki”, „Rodyna”,
„Wasiloczki” i miejscowa
„£una”.

Wspó³organizatorem
festynu do¿ynkowego by³
Zarz¹d G³ówny BTSK

w Bia³ymstoku, który za-
pewni³ wystêp zespo³u
„Ciernica” z Miñska.

Licznie przybyli za-
proszeni goœcie i zgroma-
dzona publicznoœæ gromki-
mi brawami oklaskiwali
wystêpy zespo³ów.

Takiego wydarzenia
Parcewo jeszcze nie prze¿y-
³o. Nawet pogoda  dopaso-
wa³a siê do œwi¹tecznej at-
mosfery. W pochmurny i
deszczowy dzieñ na czas fe-
stynu zaœwieci³o s³oñce
i towarzyszy³o zebranym a¿
do jego zakoñczenia.

W. Ga³uszewski

PRZECZYTANE
„Urzêdników ma-

mydziœ 550 tys., trzy razy
wiêcej ni¿ za Wojciecha
Jaruzelskiego. Genera³ do
utrzymania socjalizmu po-
trzebowa³ trzy razy mniej
pracowników administra-
cji ni¿ Donald Tusk do
utrzymania wolnego ryn-
ku. A biurokracja sporo
kosztuje: ka¿dy urzêdnik
musi mie biurko, fotel,
komputer, a w nim legal-
ne oprogramowanie, a
jego szef dodatkowo s³u-
zbowy samochód. Ale to
nie koszty s¹ najgorsze,
tylko fakt, ¿e ci urzêdnicy
wydaj¹ szereg idiotycz-
nych decyzji powoduja-
cych, ¿e przedsiêbiorcy,
którzy zwiêkszaj¹ PKB,
zamiast zarabiac, zajmuje
siê wype³nianiem papie-
rów.”

Robert GWIAZ-
DOWSKI, ekonomista z
Centrum im. Adama Smi-
tha w „Polska” - 2.08.2010

*

„Politycy powinni
myœleæ o interesie Polski,
a nie w³asnym. Za czasów
premiera Tadeusza Mazo-
wieckiego robiliœmy refor-
my, wiedz¹c, ¿e bêdzie to
kosztowac rz¹d utratê w³a-
dzy. PóŸniej rz¹dy Hanny
Suchockiej i Jerzego Buz-
ka robi³y to samo. Rz¹d
powinien byæ przygotowa-
ny do dzia³ania – nawet
jeœli by to oznacza³o utra-
tê w³adzy.”

prof. Stanis³aw Go-
mu³ka, by³y wiceminister
finasów w rz¹dzie premie-
ra Tuska - „Polska”
(3.08.2010)

*

„Du¿ym polskim
problemem jest znikome
zaanga¿owanie ludzi w
problemy samorz¹dnoœci.
Sk³ada siê na to wiele
przyczyn. Wysoce szkodli-
wa jest na przyk³ad dzia-
³alnoœæ mediów, które sa-
morz¹dnoœci¹  zaintereso-
wane s¹ g³ównie wtedy,
gdy ktoœ coœ ukrad³.”

prof. Jerzy Regulski,
ekonomista i ekspert d/s.
samorz¹dów - „Polska”
(3.08.2010)

GMINA  BIELSK  PODLASKI
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PRZECZYTANE
„Muszê nieskrom-

nie powiedziec, ¿e prze-
wy¿szam Janusza Paliko-
ta, jeœli chodzi o moje wy-
kszta³cenie i inteligencjê.
Moje wypowiedzi mo¿na
z przyjemnoœci¹ czytaæ i
przy okazji siê poœmiaæ.
Natomiast co dowcipnego
jest w napisaniu  na blo-
gu, ¿e pose³ Gosiewski
¿yje? To jest po prostu g³u-
pie.”

Joanna Senyszyn,
europos³anka SLD - „Pol-
ska” (28.07.2010)

*
„Na pewno jestem

mniej dzielna ni¿ pan
Lech Kaczyñski. On cier-
pia³ przez ca³e lata. By³
przywi¹zywany, rozrywa-
ny. Najpierw Pan Jezus,
potem on. I z krzy¿em pan
prezydent by³ bardzo
zwi¹zany.”

Jedna z „obroñ-
czyñ” krzy¿a – za „Tygo-
dnik Polska” (nr.14/15)

*
„Kim s¹ ludzie, któ-

rzy okupuj¹ plac przed Pa-
³acem Prezydenckim i na-
zwali siê obroñcami po-
stawionego tam przez har-
cerzy krzy¿a?

To obsesjonaci, a
mówiac prosciej fanatycy.
Tym siê ró¿ni obsesjonat
od cz³owieka, który jest
oodany idei, ¿e obsesjonat
nie liczy siê z prawem.
Nie szanuje przepisów.
Obsesja wyklucza zdrowy
rozs¹dek, wyklucza my-
œlenie. To zaburzenie psy-
chiczne polegajace na bra-
ku kontroli nad swoimi
zachowaniami. Ta obsesja
zaczê³a siê rozwijaæ pod
Pa³acem Prezydenckim.”

Psycholog Ewa
Wojdy³o w rozmowie z
Anit¹ Czupryn - „Tygo-
dnik Polska” (nr.14/15)

*
„Sprawa krzy¿a,

tego ca³ego cyrku, który
wyprawiaj¹ zdewociali
fanatycy, jest prosta do
rozwiazania. Wystarczy,
¿e rz¹d zgodnie z prawem,
skutecznie uderzy Episko-
pat po kieszeni (ma instru-
menty), a natychmiast bê-
dziê po krzy¿u i po sta-
ruszkach.”

Sobczak i Szpak -
„Agora” (nr 34)

Jest Puszcza, jest impreza...
...czyli niekoñcz¹cy siê spór o Bia³owieski Park Narodowy

sobie mundurów, weszli by
bez problemu. Jednak¿e po
krótkiej dyskusji i po inter-
wencji jednego z dziennika-
rzy (bodaj¿e „Ech Le-
œnych”), przedstawiciele
leœników zostali wpuszcze-
ni, pod warunkiem, ¿e nie
bêd¹ zadawaæ pytañ (sic!).
By³o to jednak tylko prelu-
dium do dalszej czêœci
przedstawienia. Ju¿ na wstê-
pie spotkania Pan R. Cyglic-
ki stwierdzi³, ¿e nie chcia³-
by, ¿eby w trakcie jego trwa-
nia mia³y miejsce jakieœ
d³u¿sze dyskusje, poniewa¿
sala Polskiej Agencji Praso-
wej jest bardzo droga i mo-
¿emy na niej spêdziæ tylko
okreœlony, doœæ krótki, czas.
Có¿ nie s¹dzê, ¿eby sala ta
by³a jedyn¹ w Warszawie, a
jeœli naprawdê jest tak dro-
ga, to z szacunku do uczest-
ników konferencji, a przede
wszystkim samego jej tema-
tu, mo¿na by³oby poszukaæ
tañszej i wynaj¹æ j¹ na d³u-
¿ej. A skoro mia³a  dotyczyæ
Puszczy Bia³owieskiej, to
ca³kiem sensowne by³oby
zrobienie jej np. w Bia³owie-
¿y. Ale to ju¿ sprawy logi-
styczne organizatorów.

Treœci przedstawione
podczas tego wydarzenia
mo¿na uj¹æ w kilku zda-
niach – w Puszczy Bia³owie-
skiej dzieje siê Ÿle, nawet
bardzo Ÿle. Winne temu jest
Ministerstwo Œrodowiska,
Lasy Pañstwowe i lokalne
samorz¹dy. Wina ta jest nie-
podwa¿alna i ogromna, tak
mocno, ¿e Lasy Pañstwowe
zosta³y oskar¿one nawet o
to, ¿e Puszcza Bia³owieska
straci³a dyplom Rady Euro-
py(?). Dyplom, którego
zreszt¹ nigdy nie posiada³a,
bo mia³ go i straci³ Bia³owie-
ski Park Narodowy. Czeka-
³em jeszcze tylko kiedy po-
jawi¹ siê dowody na winê
leœników w zwi¹zku z wy-
stêpowaniem gradobicia,
obfitych deszczów i koklu-
szu.

W kolejnych ty-
godniach mieliœmy, w moim
odczuciu, wydarzenie bez
precedensu w naszym kraju.
Okupacjê dachu Minister-
stwa Œrodowiska przez dzia-
³aczy Greenpeace. I tutaj
nasuwa mi siê kilka pytañ.
Najbardziej podstawowe-
jakie standardy bezpieczeñ-

stwa obowi¹zuj¹ w poszcze-
gólnych ministerstwach?
Czy tak samo mo¿na sobie
bez wiêkszych problemów
wejœæ na dach np. Mini-
sterstw Sprawiedliwoœci?
Czy Pan Minister A. Kra-
szewski wyci¹gn¹³ odpo-
wiednie konsekwencje od
ludzi, którzy do tego dopu-
œcili? Czy mo¿e ktoœ, a mia-
nowicie Pan Premier D.
Tusk, wyci¹gnie konse-
kwencje wobec szefa resoru
œrodowiska? Wbrew pozo-
rom to bardzo wa¿ne kwe-
stie, na które niestety nie-
wielu ludzi zwróci³o uwagê.
Zak³adaj¹c, ¿e na dach Mi-
nisterstwa Œrodowiska mo¿e
wejœæ ka¿dy rozumiem, ¿e
gdyby podobn¹ akcje chcie-
li przeprowadziæ mieszkañ-
cy powiatu hajnowskiego
przeciwni poszerzeniu Bia-
³owieskiego Parku Narodo-
wego, nie mieliby z tym pro-
blemu. Chyba, ¿e tego typu
atrakcje przeznaczone s¹ tyl-
ko dla grupy wybranych.
Rozumiem tak¿e, ¿e takie
standardy obowi¹zuj¹ tak¿e
w innych instytucjach kiero-
wanych przez obecny rz¹d.
A teraz proszê sobie wyobra-
ziæ podobn¹ sytuacjê w USA
i okupacjê dachu np. Kon-
gresu Stanów Zjednoczo-
nych. Mo¿liwe? Nierealne
moi drodzy, choæby protest
odbywa³ siê w jak najbar-
dziej s³usznej sprawie. Ale w
Polsce czemu nie? Ju¿ sytu-
acja pod Pa³acem Prezy-
denckim udowodni³a, ¿e je-
steœmy krajem „ogromnych
mo¿liwoœci”. Wydaje mi siê
jednak, ¿e szef jakiegokol-
wiek resortu jest przede
wszystkim urzêdnikiem
pañstwowym, który powi-
nien dbaæ tak¿e  o presti¿
kierowanego przez siebie
ministerstwa. Dlatego na-
prawdê jestem mocno zdzi-
wiony, ¿e Pan Minister Kra-
szewski nie zosta³ jeszcze
zdymisjonowany.

Oczywiœcie póŸniej
mieliœmy szereg wypowie-
dzi prasowych, konferencji,
spotkañ, konsultacji, dekla-
racji itp. itd. Czyli jak za-
wsze.

Zastanówmy siê moi
drodzy w czym tkwi pro-
blem? Co jest takiego w tej
Puszczy Bia³owieskiej, ¿e
dochodzimy to sytuacji na-
daj¹cych siê na tragikome-

diê? Niestety wiêkszoœæ
dziennikarzy pisz¹cych o
poszerzeniu Bia³owieskiego
Parku Narodowego stara siê
zawsze znaleŸæ „tego z³ego”
i „tego dobrego”. I w zale¿-
noœci od nazwy gazety, por-
talu czy te¿ telewizji, „tym
z³ym” s¹ Lasy Pañstwowe i
samorz¹dny lokalne, „tym
dobrym” NGO-sy albo od-
wrotnie. Nie jestem zwolen-
nikiem takiej tezy. Id¹c tym
tokiem rozumowania trzeba
by by³o stwierdziæ, ¿e ota-
czaj¹cy nas œwiat jest albo
czarny, albo bia³y, a przecie¿
dobrze wiemy, ¿e nasze
¿ycie rz¹dzi siê trochê inny-
mi prawami. Z tej wymie-
nione powy¿ej trójki pod-
miotów po trosze winni s¹
wszyscy, choæ wina ta jest w
moim odczuciu czêsto wy-
olbrzymiana.

Nie mo¿na mieæ pre-
tensji do organizacji poza-
rz¹dowych, ¿e realizuj¹ wy-
znaczone przez swoje statu-
ty cele. Mo¿na mieæ jednak
pretensjê jednak o formê ich
realizacji. Czêsto mo¿na
przeczytaæ sobie jakie to sa-
morz¹dy s¹ z³e, jak bardzo
nie chc¹ dobra Puszczy Bia-
³owieskiej. Nie przypomi-
nam sobie jednak, ¿eby
przedstawiciele organizacji
ekologicznych odwiedzali
zbyt czêsto sesje np. Rady
Gminy Bia³owie¿a i próbo-
wali choæ trochê zrozumieæ
jej przedstawicieli. Chyba,
¿e Radni nie s¹ dla nich od-
powiednimi partnerami do
dyskusji. Choæ z tego co
wiem, to wielu dzia³aczy
NGO-ów, aktywnie dzia³aj¹-
cych na rzecz poszerzenia
Bia³owieskiego Parku Naro-
dowego, jest mieszkañcami
Bia³owie¿y i okolic, wiêc
ich obecnoœæ na sesji jest
tak¿e w pewnym sensie oby-
watelskim obowi¹zkiem.
Zdaje sobie równie¿ sprawê,
¿e nie zawsze poszczególne
samorz¹dy s¹ zgodne co do
kwestii poszerzenia parku.
Szczególnie jeœli chodzi o
sposoby realizacji tej kon-
cepcji. Wydaje mi siê jed-
nak, ¿e nie jest to nic nad-
zwyczajnego. Oczywiœcie
uwa¿am, ¿e nale¿y nad tym
zagadnieniem dyskutowaæ i
jakaœ forma dialogu pomiê-
dzy gminami puszczañski-
mi, Starostwem Powiato-
wym w Hajnówce, a organi-

zacjami pozarz¹dowymi po-
winna siê pojawiæ. Zdecydo-
wanie jednak wolê wywa¿o-
ne, rozs¹dne i proste w prze-
kazie wypowiedzi prof. W.
Bogdanowicza (o którym
zreszt¹ na jednym z blogów
popieraj¹cych inicjatywê
poszerzenia parku napisano,
¿e jest cz³owiekiem ma³o
zwi¹zanym z Bia³owie¿¹-
trzeba albo bardzo krótko
mieszkaæ w naszej miejsco-
woœci, albo po prostu nie
znaæ œrodowiska naukowe-
go, aby wyraziæ siê w taki
sposób o osobie ogromnie
zas³u¿onej dla Bia³owie¿y i
ca³ej polskiej nauki), ni¿
emocjonalne, przykryte na-
ukow¹ nowo mow¹ komen-
tarze.

Nie mogê siê równie¿
zgodziæ z komentarzami,
które czêsto pojawiaj¹ siê w
prasie, ¿e poszerzenia Bia-
³owieskiego Parku Narodo-
wego nie chce tylko w¹ska
grupa osób, która ma w tym
interes, a reszta mieszkañ-
ców tych terenów nie ma
w³asnego zdania na ten te-
mat. Jest to traktowanie lu-
dzi jak stada baranów, które
nie potrafi samodzielnie
wyrobiæ sobie opinii na ja-
kikolwiek temat. Wydaje mi
siê jednak, ¿e tak nie jest, a
pisanie w taki sposób o spo-
³ecznoœci powiatu hajnow-
skiego, jest po prostu obraŸ-
liwe.

Dziwi mnie tak¿e wy-
pominanie pieniêdzy jakie
mia³yby dostaæ samorz¹dy
lokalne za zgodê za posze-
rzenie Bia³owieskiego Par-
ku Narodowego. Ja z kolei
uwa¿am, ¿e czy siê samorz¹-
dy zgodz¹ czy nie, to i tak
powinny zostaæ zwiêkszone
na nie nak³ady finansowe.
Tak samo zreszt¹ jak na resz-
tê wschodnie Polski, która
przez lata by³a zaniedbywa-
na i dalej niestety jest Polsk¹
„B”.

Zastanawia mnie tak-
¿e dlaczego przy okazji dys-
kusji o parku pomija siê
dawn¹ koncepcjê Pana Sta-
rosty W. Pietroczuka, a mia-
nowicie stworzenie czegoœ
w rodzaju Lasów Narodo-
wych? Uwa¿am, ¿e by³oby
to wcale nie najgorsze wyj-
œcie z sytuacji.

Zdaje sobie sprawê,
¿e je¿eli chcemy, aby ca³a ta

Cd. ze str. 1
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Bardzo czêsto jeste-
œmy bombardowani infor-
macjami o niedoinwesto-
waniu s³u¿by zdrowia, o
mizernych zarobkach bia³e-
go personelu. Rzadko za-
stanawiamy siê jak jest na-
prawdê ? A prawda czasa-
mi bywa bulwersuj¹ca i
rzadko pokazywana jest
przez media.

W ostatnim okresie
zdarzy³o mi siê spêdziæ kil-
ka godzin na SOR-ze (SOR
– Szpitalny Oddzia³ Ratun-
kowy), gdzie zosta³em
przywieziony z podejrze-
niem stanu przedzawa³o-
wego. Moje obserwacje z
tego kilkugodzinnego po-
bytu s¹ niestety szokuj¹ce,
a dla s³u¿by zdrowia kom-
promituj¹ce.

Ju¿ pierwszy kontakt
to......Nie chcê u¿ywaæ nie-
parlamentarnych okreœleñ,
a ¿adne inne tu nie pasuje.

Pierwsze pytanie le-
karza dotyczy³o..., nie, nie
moich dolegliwoœci,  us³y-
sza³em: „Ile pan wypi³ – a
widz¹c moj¹ zaskoczon¹
minê doda³ – dlaczego
trzês¹ siê panu rêce”. Jak
siê póŸniej  przekona³em
by³a to sta³a odzywka na
powitanie stosowana przez
tego lekarza do kolejnych
pacjentów, co nie by³o trud-
ne do zaobserwowania, bo
badania pacjentów, nawet
te najbardziej intymne, by³y
dokonywane przy otwar-
tych drzwiach gabinetu. Po
badaniu ograniczonym do

Chora  s³u¿ba  zdrowia
zrobienia EKG i pobrania
krwi nast¹pi³o kilkugodzin-
ne oczekiwanie. Oto niektó-
re obserwacje z tego okresu.
Za oknami prawie trzydzie-
stostopniowy upa³, a na ko-
rytarzu SOR-u renomowane-
go bia³ostockiego szpitala
kilkadziesi¹t spoconych lu-
dzi, wiêc trudno siê dziwiæ,
¿e niektórzy nie wytrzymy-
wali pokornego czekania i co
jakiœ czas próbowali dowie-
dzieæ siê jak d³ugo bêd¹ cze-
kaæ na wynik badania krwi,
bo 4 – 5 godzin to, ich zda-
niem, wystarczaj¹cy okres.
OdpowiedŸ by³a jedna – trze-
ba czekaæ. Przy okazji po-
twierdza³a siê znana prawda,
¿e na urzêdnika (inaczej pra-
cuj¹cych na SOR-ze trudno
okreœliæ) jest tylko jedna me-
toda – krzyk. Ci, którzy nie
wytrzymywali kilkugodzin-
nego oczekiwania i robili
awanturê dowiadywali siê,
¿e wyniki s¹ ju¿ od kilku go-
dzin, tylko wywo³ywany pa-
cjent gdzieœ przepad³ i nie
zg³asza³ siê do gabinetu po-
mimo, ¿e przez kilka godzin
z korytarza siê nie rusza³.

„Koczuj¹cych” naj-
bardziej jednak zbulwerso-
wa³a dyskusja jak¹ w obec-
noœci lekarzy toczy³y dwie
pielêgniarki nad przywiezio-
nym z zawa³em pacjentem,
o to która ma pójœæ po ³ó¿ko.
Spór zakoñczy³ siê stwier-
dzeniem „a co to mnie ob-
chodzi, niech umiera” ̄ aden
z lekarzy nie  zareagowa³.
Inny obrazek. Oczekuj¹ca od

rana ok. 90-letnia staruszka
zostaje w koñcu zbadana, a
opiekuj¹ca siê ni¹ córka
otrzymuje informacjê, ¿e
matka musi jeszcze poczekaæ
na powtórne badanie, które
bêdzie za godzinê. Po kolej-
nych dwóch godzinach cze-
kania córka nie wytrzymuje
i idzie do gabinetu z inter-
wencj¹. Na korytarzu poja-
wiaj¹ siê dwie lekarki i in-
formuj¹, ¿e mo¿e zabraæ
matkê do domu. Mo¿liwie
wiernie przytaczam dialog
jaki siê wtedy odby³:

Córka – Jak to do

domu? przecie¿ mia³y byæ

kontrolne badania po godzi-

nie.

Starsza z lekarek – Zo-

stawiliœmy pacjentkê na ob-

serwacji.

Córka - I obserwowa-

liœcie j¹ na korytarzu? Prze-

cie¿ ¿adna z pañ siê tu w tym

czasie nie pojawi³a. Doma-

gam siê zgodnie z poprzed-

ni¹ informacj¹ powtórnego

zbadania mamy.

Starsza lekarka – Ba-

danie nie jest potrzebne.

M³odsza lekarka – Je-

œli pani chce to mogê zba-

daæ.

Córka – Tutaj?  Na ko-

rytarzu?

M³odsza lekarka –
Gabinet jest zajêty.

Córka – Nie pozwolê

na ¿adne badanie na kory-

tarzu.

M³odsza lekarka – To

trzeba czekaæ.

Po kilkunastu minu-

tach, pacjentka zostaje po-
proszona do gabinetu. Ponie-
wa¿ jest bardzo os³abiona i
nie mo¿e chodziæ, córka pro-
si pielêgniarkê o pomoc w
ruszeniu zaklinowanego
wœród innych – wózka. Ta
oburzona pcha wózek i ko-
mentuje „jaka wa¿na, sama
matki nie mo¿e zawieœæ, s³u-
¿¹cych potrzebuje”.

Te kilka obrazków z
SOR-u nie daje pe³nego ob-
razu niekompetencji i lekce-
wa¿enia swoich obowi¹zków
przez pracuj¹cy tam perso-
nel, ale to nie koniec moich
obserwacji.

Po ponad 5 godzinach
czekania zostajê wezwany
przed oblicze lekarza i s³y-
szê, ¿e dostajê skierowanie
na oddzia³ lub mam podpi-
saæ, ¿e siê nie zgadzam. Ani
s³owa jakie jest rozpoznanie,
jaki wynik badañ, czy po-
twierdzi³o siê wstêpne rozpo-
znanie lekarza rodzinnego. Z
dokumentacj¹ idê do Izby
Przyjêæ i podajê dokumenty.
„Panienka z okienka” bierze
je i ani me ani be ani kuku-
ryku. Po kilku minutach
oczekiwania, na pytanie, -
Czy jestem jeszcze potrzeb-
ny? - s³yszê „Tak , jest pan
potrzebny” i dalej czekam,
bo „królewna” zajmuje siê
swoimi sprawami. W tym
czasie, przy drugim okienku
toczy siê taka oto rozmowa.
M³ody ch³opak w przesi¹k-
niêtym krwi¹ opatrunku d³o-
ni:

Proszê pani, kiedy

W ostatni¹ niedzielê
sierpnia Muzeum i Oœrodek
Kultury Bia³oruskiej w Haj-
nówce, wspólnie z Wójtem
Gminy Dubicze Cerkiewnej,
Stowarzyszeniem Rozwoju

I tam ¿ywuæ ludzi
Festyn na zakoñczenie lata

Ziemi Dubickiej „Bachma-
ty” i Gminnym Oœrodkiem
Kultury w Dubiczach, zor-
ganizowa³ kolejn¹ imprezê z
cyklu „I tam – tut ¿ywuæ lu-
dzi”.

Festyn rozpocz¹³ siê
uroczystym wyœwiêceniem
krzy¿a poœwiêconego ofia-
rom epidemii z XIX wieku.

Po uroczystoœci odby³
siê festyn, podczas którego

wyst¹pi³y zespo³y: „Narva”,
„Art. Pronar”, „Kalinka”,
„Strumok” oraz grupa te-
atralna „Sieweñka”.

Festynowi towarzy-
szy³ kramik muzealny z li-
teratur¹ bia³orusk¹ oraz wy-
stawa rêkodzie³a ludowego.

(wss)

przyjmie mnie lekarz?

Lekarz jest zajêty.
Ale ja ju¿ czekam kil-

ka godzin i nie wytrzymujê z

bólu.

Powiedzia³am, lekarz

jest zajêty.

To co wy macie jedne-

go lekarza.

Tak, jednego.

Myœlê, ¿e wystarczy.
Nie podajê nazwy szpitala,
bo wiem, ¿e trudno by mi
by³o, nie dysponuj¹c nagra-
niem, te fakty udowodniæ,
ale zarêczam, ¿e s¹ nie tylko
prawdziwe lecz i stonowane.

Œwiadcz¹ o jednym.
S³u¿ba zdrowia potrzebuje
nie tyle pieniêdzy, co dobre-
go menad¿era, który sprawi,
¿e pracowaæ bêd¹ tylko Ci,
którzy siê do tego nadaj¹, ¿e
pompowane, coraz szerszym
strumieniem pieni¹dze,
przestan¹ byæ marnotrawio-
ne, ¿e s³u¿ba zdrowia bêdzie
dla pacjenta, a nie pacjent dla
s³u¿by zdrowia – w dodatku
z³em koniecznym.

A dyrektorowi szpita-
la podpowiadam jak tanio i
prosto wyeliminowaæ takie
sytuacje jak te wy¿ej opisa-
ne. Wystarczy zainstalowaæ
na korytarzu  monitoring.
Nie naruszy siê intymnoœci
pacjentów i tajemnicy lekar-
skiej, a zmusi personel do
uczciwej pracy i szacunku
dla pacjentów, a jeœli ktoœ
tego nie zrobi nie bêdzie pro-
blemów z dowodem.

(w)
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Zawody po¿arnicze w Augustowie Cd. ze str. 1

przed zawodami wygl¹da³a
wspaniale. Oficerowie za-
wodowi w z³otych szame-
runkach, a prezesi i komen-
danci OSP w srebrze. Na
piersiach ordery i medale.
Wszystkie startuj¹ce dru¿y-
ny w jednakowych mundu-

rach bojowych. Widaæ, ¿e
w³adze gminne dbaj¹ o swo-
je stra¿ackie si³y. Bo te¿ jak
wieœæ, nie tylko gminna, nie-
sie, tutejsi stra¿acy nieraz
skutecznie ratowali dorobek
s¹siadów, ca³ych wsi i pañ-
stwa. S¹ tak sprawni, ¿e w
przysz³ym roku bêd¹ repre-
zentowali województwo

podlaskie na zawodach
ogólnopolskich.

Wracaj¹c do zawo-
dów, trzeba naprawdê dys-
ponowaæ znakomit¹ kon-
dycj¹, aby szybko zmonto-
waæ liniê gaœnicz¹, w³¹czyæ
motopompê i uderzyæ wod¹
w cel, albo sprintersko po-
konywaæ w sztafecie liczne
przeszkody. Ku pamiêci za-
pisujemy, ¿e w tym roku w
zawodach OSP Gminy
Bielsk Podlaski w æwicze-
niach bojowych, I miejsce
zdoby³a OSP Ploski, II miej-
sce  OSP Ho³ody, III miej-
sce OSP Parcewo. W sztafe-
cie po¿arniczej 7 x  50  m z
przeszkodami kolejnoœæ
by³a nastêpuj¹ca: OSP Ho-
³ody, Piliki, Parcewo. Osta-
teczna klasyfikacja general-
na seniorów to: OSP Ho³o-
dy – 102,18 pkt, OSP Ploski
– 111,85 pkt i OSP Piliki –
114,31 pkt.

A i m³odzie¿ stra¿ac-
ka pokaza³a co potrafi!

M³odzie¿owa Dru¿y-
na Dziewcz¹t z OSP Piliki
w klasyfikacji generalnej

uzyska³a 148,82 pkt, a M³o-
dzie¿owe Dru¿yny Po¿arni-
cze Ch³opców uplasowa³y
siê w klasyfikacji generalnej
na pozycjach – Ploski
117,68 pkt , Piliki 134,09 pkt
i Knorydy 137,41 pkt. Nad
prawid³owym przebiegiem

rywalizacji czuwa³ kapitan
Jerzy Tomczuk z Komendy
Powiatowej PSP w Bielsku
Podlaskim - sêdzia g³ówny
zawodów.

A potem by³ jeszcze
koncert piêknych, stra¿ac-
kich ochotniczek z Parcewa,
œwietny bigos dla uczestni-
ków i zapowiedŸ spotkania
za rok.

I tylko gospodarz za-
wodów, so³tys Augustowa,
Anatol Wyszkowski (a jak-
¿e komendant miejscowej
OSP, te¿ w mundurze) wzdy-
cha: „Za dwa lata nasza OSP
bêdzie obchodzi³a 85 – le-
cie istnienia, a sztandaru
jeszcze nie mamy”.

(wip)

zdjêcia: Wies³aw St. Soko³owski

GMINA  BIELSK  PODLASKI
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Pamiêci wrzeœniowych kawalerzystów

ci, gminne w³adze z Brañska i Wyszek, duchowni, m³o-
dzie¿ szkolna, liczne poczty sztandarowe. Przybyli rów-
nie¿: pose³ na Sejm RP - ... .To³wiñski i Starosta Biel-
ski – S³awomir Snarski.

Zebranych na uroczystoœci powita³ Wójt Gminy
Brañsk, Krzysztof Jaworowski podkreœlaj¹c w swoim
wyst¹pieniu ideê corocznych obchodów. Z jego s³ów
wynika³o, ¿e rocznicowe obchody, to nie tylko œwia-
dectwo pamiêci o bitwie i poleg³ych, polskich ¿o³nier-
zach, ale te¿ element patriotycznego wychowania m³o-
dzie¿y.

Noc¹, z 13 na 14 wrzeœnia 1939 roku, Suwalska
Brygada Kawalerii, dzia³aj¹ca w sk³adzie Samodziel-
nej Grupy Operacyjnej „Narew”, przekracza³a szosê
£apy – Brañsk w Olszewie. Id¹cy na czele Brygady, 3
Pu³k  Szwole¿erów Mazowieckich im. p³k Kozietul-
skiego, na wschodzie za Olszewem, natkn¹³ siê na zmo-
toryzowan¹, siln¹ jednostkê niemieck¹. Rozgorza³a b³y-
skawiczna bitwa, okupiona du¿ymi stratami (ponad 50
poleg³ych). Dla 3 Pu³ku Szwole¿erów Mazowieckich
by³ to najkrwawsza bitwa w kampanii wrzeœniowej.

Niemcy równie¿ ponieœli straty, na tyle du¿e, ¿e
zaprzestali poœcigu za uchodz¹cymi kawalerzystami. Z
zemsty rozstrzelali rannych, polskich ¿o³nierzy oraz cy-
wilów z Olszewa, Gabrysina, Marynek i Pietkowa. Ol-
szewo zosta³o doszczêtnie spalone.

M³odzie¿ z Gimnazjum w Glinniku, która przy-
gotowa³a oprawê artystyczn¹ uroczystoœci, z podziwem
patrzy³a na sêdziwych kombatantów wrzeœnia ̀ 39 roku.
To w ich oczach i uszach pozosta³ zgie³k tamtej bitwy i
r¿enie tamtych koni. I chocia¿ coraz ich mniej miêdzy
nami, to pamiêæ ich czynów przechowamy !      ( wip )

Cd. ze str. 1
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Festyn ludowy i Œwiê-
to Ceramików w Lewkowie
Starym (powiat hajnowski),
odby³y siê w ostatni¹ nie-
dzielê sierpnia br. Zaproszo-
no dziesiêæ zespo³ów arty-
stycznych „£una” i „Nexx
Dance” z Bia³egostoku,
„Wasiloczki” (Chabry) z

Doroczny festyn w Lewkowie Starym

NAREWKA           NAREWKA           NAREWKA

W krêgu ceramiki
Bielska Podlaskiego, „Obraz
Kontrolny” z Hajnówki,
„Art. Pronar” z Narwi oraz
dzia³aj¹ce w gminie Narew-
ka – „Cegie³ki”, „Narew-
czanki” i „Królika na uwiê-
zi”.

O godzinie 16.00 im-
prezê otworzyli – Miko³aj

Pawlicz, Wójt Gminy Na-
rewka i Aleksander Bonda-
ruk, Prezes Sp. z o. o. Cera-
mika Budowlana Lewkowo.

Podczas imprezy od-
by³y siê konkursy: lepienia
w glinie oraz literacki – na
najpiêkniejsz¹ piosenkê i
wiersz o lewkowskim zak³a-
dzie ceramicznym. Najpiêk-
niejsze rzeŸby wykonali: w
kategorii do lat oœmiu – Iza-
bella Szerszunowicz (I miej-
sce), Wiktoria Potoniec (II
miejsce) i Julia Lasota (III
miejsce). W kategorii szkó³
podstawowych – Julia Cho-
roszewska i Emma Mirono-
wicz (ex aequo I miejsce),
Ewa Sakowicz (II miejsce),
Magda Suchodo³a (III miej-
sce) i Mateusz Lasota (IV
miejsce). W kategorii szkó³
œrednich laureatk¹ zosta³a
Magda Charkiewicz. By³a
nawet kategoria osób doro-

s³ych, i tu pierwsze miejsce
zdoby³a pani Teresa Sako-
wicz.

W konkursie na
wiersz, piosenkê lub has³o
reklamowe, b³ysn¹³ talen-

tem i zosta³ laureatem, nasz
redakcyjny kolega Jan Cie-
³uszecki za wiersz „Lewko-
wo ceg³¹ stoi”.

Piêkn¹ ekspozycjê

Komisja pod prze-
wodnictwem Jana Cie³u-
szeckiego podsumowa³a
konkurs na „Naj³adniejsz¹
posesjê i zagrodê wiejsk¹
2010” w gminie Narewka.
Do wspó³zawodnictwa zg³o-
szono 18 zagród z Lewkowa
Nowego, Mik³aszewa, Ol-
chówki, Planty, Siemianów-
ki, Skupowa, Tarnopola i
Zab³otczyzny.

W kategorii „pose-
sja”, Grand Prix zdobyli
Luba i Leon Kardasz z Tar-
nopola. Ex aequo pierwsze
miejsca zajêli Halina Wierz-
chowska z Zab³otczyzny i
Lena Charkiewicz z Planty,
drugie - Luba Bielska z Tar-
nopola i ex aequo trzecie
miejsca – Halina Birycka i
Jerzy Kryñski z Planty.

Nagrodzono ³adnie zagospodarowane posesje

W kategorii „zagro-
da”, Grand Prix zdobyli Ta-
isa i Jan Drewnowscy z Mi-
k³aszewa. Pierwsze miejsce
zajê³a Krystyna Bielska z
Tarnopola, ex aequo drugie
miejsca – Zinaida Romañ-
czuk z Olchówki i Anna

lewkowskich wyrobów ce-
ramicznych przygotowa³ i
promowa³ Wiaczes³aw Wa-
kuluk.

Po czêœci oficjalnej i
artystycznej, przy roman-

tycznym œwietle ksiê¿yca i
gwiazd, przy muzyce zespo-
³u „Axel”, odby³a siê zaba-
wa taneczna!

 (jan)

Ignatowicz z Siemianówki
oraz ex aequo trzecie miej-
sca przypad³y Wierze Szyku-
³a z Lewkowa Nowego i Wa-
lentynie Giermaniuk ze Sku-
powa. Ponadto wyró¿niono
szeœæ posesji: po dwie z  Sie-
mianówki, Tarnopola i Za-
b³otczyzny. Wszystkie zg³o-
szone posesje s¹ atrakcyjnie
zagospodarowane, zadbane i
starannie wypielêgnowane.

Dyplomy i nagrody
pieniê¿ne z r¹k Wójta Gmi-
ny, Miko³aja Pawlicza i
Przewodnicz¹cego Rady
Gminy, Andrzeja NiedŸwie-
dzia, otrzymali wszyscy
uczestnicy konkursu. Wrê-
czono  je 3 wrzeœnia br. pod-
czas obrad Rady Gminy Na-
rewka.

(jan)

W kategorii „posesja”, Grand Prix zdobyli

Luba i Leon Kardasz z Tarnopola.

W kategorii „zagroda”, Grand Prix zdobyli

Taisa i Jan Drewnowscy z Mik³aszewa.

„Regaty ³ódek sportowych o „Puchar ¯ubra” w kla-
sie Laser odby³y siê w dniach 03.09.2010 r. – 05.09.2010 r.
na Starym Dworze nad Zalewem Siemianówka. To ju¿ dru-
gie regaty , które odby³y siê tego lata. Mo¿liwe to by³o dziêki
œrodkom uzyskanym na realizacjê projektu :”Promocja tu-
rystyki na terenie Po³udniowego Podlasia – Zielonej Kra-
iny Dobrych Wiatrów”.
I miejsca zajêli:

- Koœnik Damian – Mr¹gowo
- Barwiñska Agata – I³awa
- Rozkrêt Jakub – Serock
- Barwiñska Paulina – I³awa
II miejsca:

- Volungericius Justinias
- Eidukeuciule Milda – Taikos
- Sara Piasecka – Mragowo
- Go³da Lew Cezary – Warszawa
III miejsca:

- Kalafarski Sebastian – Wêgorze-
wo

- Florczykowska Dominika – Bia-
³ystok

- Pajarskas Martin
- Stachewicz  Katarzyna – I³awa

Na podsumowanie regat uczestnicy mogli pos³uchaæ
koncertów zespo³ów „Heven” z Hajnówki i „Serwis” z Bia-
³egostoku.

Zwyciêzcom g ratulujemy.                                       (as)

Regaty w Starym Dworze
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Jubileuszowa
XXXV sesja Rady Gminy

zakresie oœwiaty i pomocy
spo³ecznej. Rada Gminy Na-
rew wyra¿a g³êbokie uzna-
nie i wdziêcznoœæ wszyst-
kim mieszkañcom, zak³a-
dom pracy, dzia³aczom spo-
³ecznym, instytucjom, ko-
œcio³om oraz samorz¹dow-
com wszystkich szczebli za
wszelk¹ okazan¹ pomoc i
pracê na rzecz naszej Gmi-
ny.”

Oœwiadczenie zosta³o
przyjête przez aklamacje
przez funkcjonuj¹c¹ Radê
Gminy Narew. Rada podjê-

³a równie¿ uchwa³ê w spra-
wie nadania imienia Gimna-
zjum w Narwi. Po wyczer-
paniu porz¹dku obrad Prze-
wodnicz¹cy Rady dokona³
zamkniêcia obrad Jubile-
uszowej XXXV sesji Rady
Gminy Narew. Wójt Gminy
Narew zaprosi³ wszystkich
zabranych na obchody Do-
¿ynek Gminnych, które od-
by³y siê tego dnia na stadio-
nie sportowym w Narwi.

Nie sposób te¿ nie
wspomnieæ o Liœcie – Po-
dziêkowaniu za d³ugoletni¹
wspó³pracê z naszym wy-

Cd. ze str. 2 dawnictwem wrêczonym
Panom Eugeniuszowi Du-
dziczowi – Przewodnicz¹ce-
mu Rady Gminy Narew i
Jakubowi Sadowskiemu –
Wójtowi Gminy Narew w
imieniu Wydawcy „Wieœci
Podlaskich” - Wies³awa So-
ko³owskiego i redaktora na-
czelnego - Wies³awa Pietu-
cha przez Ryszarda Œwier-
czewskiego – zastêpcê re-
daktora naczelnego.

Tekst: Portal UGm. Narew

foto: Portal UGm. Narew

i Wies³aw Soko³owski

Jest Puszcza, jest impreza...
...czyli niekoñcz¹cy siê spór

o Bia³owieski Park Narodowy

dyskusja na temat Puszczy
Bia³owieskiej zakoñczy³a
siê w sposób pozytywny,
ust¹piæ musz¹ wszyscy-
NGO-sy, Lasy Pañstwowe,
samorz¹dy lokalne. A przede
wszystkim wiêcej rozs¹dku
musi nabraæ Ministerstwo
Œrodowiska, które postêpo-
wanie czêsto przypomina
dzia³anie w myœl przys³o-
wia: „Panu Bogu œwieczkê
a diab³u ogarek”.

Pisz¹c ten artyku³ do-
szed³em do smutnej konklu-
zji. W ca³ej tej dyskusji o
parku, doprowadziliœmy do

sytuacji, w której osoba mó-
wi¹ca, ¿e jest za jego posze-
rzeniem  ma ogromn¹ szan-
sê spotkaæ siê z twierdze-
niem, ¿e jest ekoterroryst¹.
Natomiast osoba, która po-
wie, ¿e jest przeciwniczk¹
poszerzenia, zapewne us³y-
szy, ¿e „jest swo³ocz i burak
z lasu”. Nie wiem czy w³a-
œnie o to chodzi³o, ale ja nie
chcê aby tak by³o. Mo¿na siê
ró¿niæ pogl¹dami, ale ró¿ni-
ce te nie powinny powodo-
waæ, ¿e bêdziemy siê wza-
jemnie odcz³owieczaæ.

Mateusz Gutowski

Cd. ze str. 4

17 wrzeœnia 2010 roku

w

Cerkwi Zaœniêcia NMP

w Bielsku Podlaskim

Urszula Szerszeñ
i

Adam Prokopiuk
zawarli

Zwi¹zek Ma³¿eñski

M³odym ma³¿onkom ¿yczymy wiele

szczêœcia, powodzenia;

marzeñ, planów, snów spe³nienia,

du¿o zdrowia, pe³nej kasy

i mi³oœci po wsze czasy.

Zarz¹d i pracownicy PW

Besawa Sp. z o.o.

12 wrzeœnia br.,w Bia³ostockim Muzeum Wsi (skan-
sen w Osowiczach pod Bia³ymstokiem) odby³ siê Przegl¹d
Zespo³ów Folklorystycznych z województwa podlaskie-
go.Jury oceni³o ponad dwadzieœcia zespo³ów z dziesiêciu
gmin, miêdzy innymi z Bielska Podlaskiego,Czy¿,Czerem-
chy i Narewki.

Na centralne eliminacje konkursu ogólnopolskie-
go,który tradycyjnie odbywa siê w Kazimierzu nad Wis³¹,po-
jad¹ "Czy¿owianie" z Czy¿ i "K¹dzielnice" z Jaœwi³ oraz
solistka z zespo³u "Malinki" z Malinnik ko³o Bielska Pod-
laskiego.

Wyró¿nienia sta³y siê udzia³em "Cegie³ek" z Lewko-
wa Starego (gmina Narewka),"S³owianoczek" z Czerem-
chy,"Zaranicy" z Krynek i "Nowiny" z Mielnika.

(jc)

"Czy¿owianie
siê  spodobali"

Na wêdkowanie, bie-
siadowanie i mistrzostwa
œwiata w rzucie obcêgami ko-
walskimi w ostatni¹ sobotê
lipca zaprosili turystów i
mieszkañców Hajnówki i jej
okolic zaprosili w³aœciciele
gospodarstwa agroturystycz-
nego „Kupalle” w Orzeszko-
wie ko³o Hajnówki. Zaprosze-
nie przyjê³o kilkadziesiêciu
mi³oœników agroturystyczne-
go wypoczynku. I nie
¿a³owali, bo rzeczywiœcie
mo¿na by³o atrakcyjnie
spêdziæ czas na wypo-
czynku, a przy tym zostaæ
w³aœcicielem czarnego
barana, bia³ej owcy, czy
te¿ strusich jaj.

Wszystkich przy-
bywaj¹cych na ranczo,
niezwykle serdecznie wi-
tali jego gospodarze, Irena i
Zenobiusz Golonko. Na po-
cz¹tek goœci zaprosili do tra-
dycyjnych zawodów w ³owie-
niu ryb w miejscowym sta-
wie. Wystartowa³o w nich kil-
kanaœcie osób. W zawodach
zwyciê¿y³ m³odziutki Daniel
Rapczuk z Orzeszkowa, któ-
ry z³owi³ dorodnego karpia.
Wyprzedzi³ on swojego ojca,
Jana Rapczuka i reprezentant-
kê Warszawy, Annê Dobro-
gost. Najlepsza trójka otrzy-

Rzut obcêgami wart czarnego barana
ma³a dyplomy i nagrody rze-
czowe.

G³ównym hitem spo-
tkania w gospodarstwie by³y
Agroturystyczne Mistrzostwa
Œwiata w rzucie obcêgami
kowalskim. Rozegrane zosta-
³y one po raz jedenasty w
trzech kategoriach: juniorzy,
panie i panowie. Ka¿dy z za-
wodników, pod nadzorem sê-
dziego Adama Bayera, mia³

trzy rzuty obcêgami kowalski-
mi o ró¿nym ciê¿arze. Walka
o tytu³y mistrzowskie,
zw³aszcza wœród panów by³a
niezwykle zaciêta. Tytu³ mi-
strza w tej grupie ostatecznie
zdoby³ Marek Niestieruk rzu-
caj¹c obcêgami na odleg³oœæ
32,32 m. Drugie miejsce zaj¹³
Leon Chilimoniuk z wyni-
kiem 31,67 m, a trzecie Jan
Wakuluk – 30,60 m. Zwyciêz-
ca otrzyma³ puchar, z³oty me-
dal i nagrodê rzeczow¹ w po-

staci ¿ywego czarnego bara-
na. Zdobywcy kolejnych
miejsc musieli siê zadowoliæ
medalami, pucharami i dyplo-
mami. Wœród pañ mistrzyni¹
zosta³a Dorota D¿ega z Topi-
³owiec z wynikiem 23,85 m.
Jej w nagrodê przypad³a bia-
³a owca. Na drugim miejscu
uplasowa³a siê Dorota Mac-
kiewicz z Hajnówki (21,45
m), a na  trzecim Anna Nie-

stieruk (18,55 m). Wœród
juniorów najlepszy by³
Daniel Rabczuk z
Orzeszkowa, który rzu-
ci³ obcêgami 21,33 m i
wyprzedzi³ Krystiana
Czernulina (17,74 m)
oraz Sebastiana Krutko-
wa ( 12.44 m)..

Po zmaganiach
sportowo- rekreacyj-

nych przyszed³ czas na biesia-
dowanie. O dobr¹ oprawê mu-
zyczn¹ zadba³ Wojtek Lisow-
ski, a gastronomiczn¹ w³aœci-
ciele gospodarstwa „Kupal-
le”. Do póŸnych godzin wie-
czornych zajadano siê potra-
wami regionalnymi, popijano
napoje oraz tañczono do upa-
d³ego. Za rok w³aœciciele go-
spodarstwa zapowiedzieli ko-
lejne Mistrzostwa. Warto na
nie przyjechaæ.

Hieronim T. Wawrzyñski



odczepcie siê od Pana Wójta nic
nierobi¹cy dla naszej gminy i
samych Bociek.

Krytykujecie jak w pio-
sence – œpiewaæ ka¿dy mo¿e, je-
den dobrze, drugi gorzej. Kryty-
kanci, Wasza nuta brzmi fa³szy-
wie!!!

 Nazwisko i imiê do wy-
³¹cznej wiadomoœci Redakcji
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Równaæ
szanse

1 sierpnia 2010 roku Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y og³osi³a rozpoczêcie Regio-
nalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równaæ Szanse 2010” Polsko-Amery-
kañskiej Fundacji Wolnoœci. Misj¹ programu jest wyrównywanie szans na dobry start w doro-
s³e ¿ycie m³odzie¿y z ma³ych miejscowoœci (do 20 tysiêcy mieszkañców). Dobry start rozu-
miany jest jako realizowanie przez m³odych ludzi celów ¿yciowych (w tym tak¿e celów eduka-
cyjnych) okreœlonych samodzielnie i realistycznie.

Badania naukowe oraz wyniki jednakowych dla wszystkich uczniów egzaminów koñ-
cz¹cych kolejne etapy edukacji wskazuj¹, ¿e istnieje znacz¹ca ró¿nica pomiêdzy szansami na
¿yciowy sukces mieszkañców du¿ych miast i mieszkañców ma³ych miast oraz wsi. Faktycznie
istniej¹ca ró¿nica w wiedzy jest jednak zdecydowanie mniejsza ni¿ zró¿nicowanie w zakresie
umiejêtnoœci spo³ecznych, takich jak umiejêtnoœæ w³aœciwej oceny œrodowiska, w którym m³o-
dzie¿ dorasta, umiejêtnoœæ pozyskiwania wsparcia spo³ecznego dla podejmowanych przez sie-
bie inicjatyw oraz praca w grupie, autoprezentacja i komunikacja interpersonalna. Tymczasem
dobry start w doros³e ¿ycie jest uzale¿niony od w³aœciwej oceny swoich mo¿liwoœci i mo¿li-
woœci, jakie m³odej osobie mo¿e zapewniæ jej œrodowisko. M³odzie¿ z ma³ych miejscowoœci
charakteryzuje siê deficytem tych umiejêtnoœci, co ogranicza jej szanse na ¿yciowy sukces.

Jest tak¿e mniej aktywna, jej postawê czêœciej charakteryzuje biernoœæ i wyuczona bez-
radnoœæ. Projekty, które otrzymuj¹ dofinansowanie w ramach Programu „Równaæ Szanse” sta-
nowi¹ próbê prze³amania tej biernoœci i pokazania m³odym ludziom, ¿e ich sukces zale¿y od
nich samych, w wiêkszym stopniu ni¿ siê im wydaje.

Regionalny Konkurs Grantowy jest pomyœlany jako szansa dla podmiotów prowadz¹-
cych dzia³ania na rzecz m³odzie¿y. Projekty w konkursie mog¹ sk³adaæ zarówno organizacje
pozarz¹dowe zarejestrowane w formie stowarzyszeñ i fundacji, jak i gminne biblioteki i domy
kultury, a tak¿e nieformalne grupy doros³ych, które chc¹ za³o¿yæ organizacjê pozarz¹dow¹.
Projekty powinny siê rozpoczynaæ najwczeœniej 1 stycznia 2011 roku i trwaæ nie d³u¿ej ni¿ do
31 lipca 2011 roku.

Adresatem projektów mo¿e byæ m³odzie¿ gimnazjalna i ponadgimnazjalna (13-19 lat).
Ten wiek to szczególny okres, w którym kszta³tuje siê spo³eczna to¿samoœæ cz³owieka i jego
postawa wobec œwiata spo³ecznego oraz podejmowane s¹ decyzje determinuj¹ce przysz³oœæ
m³odej osoby. Jeœli  uda siê przekonaæ nastolatka w tym czasie, ¿e warto byæ aktywnym i
samodzielnym, jego szanse na ¿yciowy sukces wzrosn¹ bez wzglêdu na wielkoœæ miejscowo-
œci, w której siê wychowa³ i uczy³.

W Regionalnym Konkursie Grantowym mo¿na ubiegaæ siê o dofinansowanie do 7000 z³.
Termin nadsy³ania wniosków mija 12 paŸdziernika 2010 roku.
Szczegó³owe informacje, zasady konkursu, kryteria oceny projektów oraz dostêp do

elektronicznego formularza wniosku znajduj¹ siê na stronie internetowej programu www.row-
nacszanse.pl.

* Bielski Dom Kultury na spotkanie z Ireneuszem Pro-
kopiukiem filmowcem i dziennikarzem z Bielska Podla-
skiego (13.09)

* Burmistrz Bielska Podlaskiego, Towarzystwo Kultu-
ry Bia³oruskiej i Bielski Dom Kultury na Koncert Zespo-
³ów Bia³oruskich (5.09)

* Gminny Oœrodek Kultury w Narewce na Festyn Lu-
dowy i Œwiêto Ceramików Lewkowie Starym (29.08)

* LUKS TL ¯ubr Bia³owie¿a na Turniej o Puchar Wój-
ta Gminy Bia³owie¿a (18.09)

* Marsza³ek Województwa Podlaskiego na Do¿ynki
Wojewódzkie w Sura¿u

* Mieszkañcy wsi Witowo, MiOKB w Hajnówce, Wójt
Gminy Dubicze Cerkiewne na Festyn i uroczyste wyœwiê-
cenie krzy¿a upamiêtniaj¹cego ofiary epidemii w XIX w.

* Muzeum i Oœrodek Kultury Bia³oruskiej w Hajnów-
ce na:

  - Festyn „Nie œwiêci garnki lepi¹” w Hajnówce  (13.09)
  - Festyn w Trywie¿y (19.09)
* Narwiañski Oœrodek Kultury na Do¿ynki Gminne

(5.09)
* Pose³ Krzysztof To³wiñski na uroczystoœæ w Wygo-

nowie
* Wójt Gminy Bielsk Podlaski na:
  - Festyn w Parcewie
  - Zawody sprawnoœciowe OSP w Augustowie (5.09)
* Wójt Gminy Brañsk na:
   - Festyn w Kalnicy
   - 71 rocznicê bitwy pod Olszewem
* Wójt Gminy Narew na Jubileuszow¹ Sesjê Rady

Gminy w Narwi

W niedzielê, 29 sierpnia br., w hajnowskim amfite-
atrze odby³a siê Biesiada Weselna zorganizowana, ju¿ po
raz szósty, przez Hajnowski Dom Kultury. Tegorocznej Bie-
siadzie towarzyszy³o bicie rekordu Guinessa w gotowaniu
zupy. Zupa bia³owieska zosta³a przygotowana wg tradycyj-
nej receptury z dziczyzn¹ i by³a zapewne bardzo smaczna
bowiem kolejka chêtnych do jej skosztowania przypomi-
na³a te, znane starszym Czytelnikom „Wieœci”, z okresu póŸ-
nego PRL-u.                                                                      (w)

VI Biesiada weselna

Jak w PRL-u

Zaprosili nas

W nocy z 5 na 6 wrzeœnia 2010
r. w Fastach k. Bia³egostoku zaginê³a
Maria P³achciñska. Nagle, niepostrze-
¿enie wysz³a z domu. Ma 55 lat, 164
cm wzrostu i niebieskie oczy. W dniu

zaginiêcia ubrana by³a w ciemn¹ zielon¹ kurtkê, czarne
materia³owe spodnie i czarne buty.

Ktokolwiek widzia³ Mariê P³achciñsk¹ lub ma
jakiekolwiek informacje o jej losie proszony jest o kon-
takt z ITAK¥ - Centrum Poszukiwañ Ludzi Zaginio-
nych pod ca³odobowymi numerami:  801 24 70 70 oraz
22 654 70 70. Mo¿na równie¿ napisaæ w tej sprawie do
ITAKI: itaka@zaginieni.pl. Naszym informatorom gwa-
rantujemy dyskrecjê.

KOMUNIKAT

W Boækach s¹ te¿ nieza-
przeczalne dokonania w³adz

Szanowna Redakcjo, pi-
szê, bo mnie, jako mieszkankê tej
miejscowoœci czêœciowo zasko-
czy³ - wywiad z Ryszardem
Œwierczewskim, którego znam
osobiœcie – a który ukaza³ siê w
ostatnim wydaniu „Wieœci Pod-
laskich”.

Czy faktycznie nie ma
dokonañ w naszej gminie, któ-
rej autorem jest Pan Wójt, czy te¿
Samorz¹d gminy? Myœlê, ¿e to
b³êdna opinia. Byæ mo¿e sport
nie jest najbardziej ulubion¹
dziedzin¹ ¿ycia Pana Stanis³awa
Derehaj³o, bo od lat zakochany
jest w kulturze. Od lat kontynu-
uje dzia³alnoœæ zespo³u „Kleko-
ciaki” oraz gminnej orkiestry dê-
tej.

Czy jego win¹ jest, a
mo¿e zas³ug¹, ¿e sk³ady tych
zespo³ów wzmacniane s¹ osoba-
mi z zewn¹trz? To przecie¿ te
osoby wraz z tymi grupami mu-
zycznymi reprezentuj¹ nasze

spo³eczeñstwo w gminie, powie-
cie , województwie, kraju i poza
jego granicami. Dziêki za to
Boækowianom i zasilaj¹cym.
Uk³ony!!!

Najwa¿niejsze jednak!!!
Moim zdaniem najwa¿-

niejsze jest, co siê dzieje w po-
prawie infrastruktury gminy na-
szej, od kiedy w³adzê sprawuje
Pan Wójt bez przerwy do dnia
dzisiejszego tj. od roku 1998r do
dziœ, to jak pisze Ryszard w swej
ksi¹¿ce zakoñczono komplek-
sow¹ telefonizacjê gminy, wybu-
dowano nowoczesn¹ oczysz-
czalniê œcieków.

To za tego Wójta zakoñ-
czono budowê szko³y w Boæ-
kach, wyremontowano i wybu-
dowano wiele dróg i ulic.

Gmina naprawdê zmieni-
³a oblicze! Dziœ nie jeŸdzimy po
bruku, a wyasfaltowanych uli-
cach i drogach. Nie chodzimy te¿
po b³otnych poboczach, a chod-
nikach. Czujemy siê europejczy-
kami i niczego ju¿ nie zazdroœci-
my, jak kiedyœ innym.

B³êdów nie pope³nia tyl-
ko ten, który nic nie robi.

Reasumuj¹c,  powiem –

LUDZIE
LISTY PISZ¥
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W dniach 28–29 sierpnia w Krynicy Morskiej odby³a
siê XIX edycja Mistrzostw Polski w Siatkówce Pla¿owej Old-
boyów.

Organizatorami zawodów by³y Sport Mega Marketing,
Polski Zwi¹zek Pi³ki Siatkowej oraz Urz¹d Miasta Krynicy

Morskiej. Turniej roz-
grywany by³y w piêciu
kategoriach wiekowych:
+80, +85, +90, +100,
+110. Oznacza to, ¿e
suma wieku dwóch za-
wodników z dru¿yny nie
mog³a byæ ni¿sza ni¿ 80,
85, 90, 100 i 110 lat. Gra-

no zgodnie z przepisami gry PZPS w siatkówkê pla¿ow¹ oraz
turniejowym systemem podwójnej eliminacji, czyli tzw. sys-
temem brazylijskim do dwóch wygranych setów (do 15 punk-
tów).

W zawodach udzia³ wziê³y 3 pary reprezentuj¹ce To-
warzystwo Sportowe „¯ubr” Bia³owie¿a: Wojciech Niedziel-
ski-Krzysztof Petruk, Jaros³aw Kutikow-Wojciech Kury³o oraz
Miros³aw Waszkiewicz-Wojciech Gutowski. Sensacyjny by³
wystêp pary Waszkiewicz-Gutowski, która w kategorii  +100
zajê³a 2 miejsce. Sukces jest tym wiêkszy, ¿e wielu zawodni-
ków bior¹cych udzia³ w mistrzostwach w przesz³oœci gra³o w

zespo³ach I i II ligowych, natomiast para z Bia³owie¿y to ama-
torzy, graj¹cy rekreacyjnie. Tym bardziej nale¿y pogratulowaæ
im tak dobrego wyniku.                                      Mateusz Gutowski

W dniach 23.08 –
1.09.2010 odby³ siê obóz
sportowy, bêd¹cy jednym z
elementów przygotowañ bia-
³owieskich siatkarzy do zbli-
¿aj¹cych siê rozgrywek III
ligi.

W obozie udzia³ wziê-
³o 20 siatkarzy, ich du¿a iloœæ
wi¹¿e siê z tym, ¿e w tym roku
do rozgrywek zg³oszona bê-
dzie równie¿ dru¿yna junio-
rów. Zawodnicy trenowali
oko³o 6 godzin dziennie. Za-
jêcia odbywa³y siê na stadio-
nie gminnym przy ulicy Spor-
towej, sali Zespo³u Szkolno –
Przedszkolnego w Bia³owie-
¿y, a tak¿e si³owni Zespo³u
Szkó³ Leœnych w Bia³owie¿y.

W porównaniu do po-
przedniego sezonu w dru¿y-
nie zasz³o kilka wa¿nych
zmian. Do drugoligowego
Pronaru Parkiet Hajnówka
zosta³ wypo¿yczony B. Ma³a-
chowski (klub z Bia³owie¿y
czeka jeszcze tylko na podpi-
sanie odpowiedniej umowy
przez klub z Hajnówki), ka-
rierê zakoñczy³  jeden z naj-
lepszych siatkarzy w historii
Bia³owie¿y K. Furmanek,
skoñczy³o siê równie¿ wypo-
¿yczenie R. Chileckiego z
UKS „Olimpijczyk” Bia³o-

wie¿a. W obecnych rozgryw-
kach nie bêd¹ tak¿e grali C.
Szyku³a i P. Androsiuk.

Wœród nowych twarzy
najwiêksze wzmocnienia to
M. Czajka, który w poprzed-
nim sezonie gra³ w UKS Mi-
kolo Sokó³ka i R. £otewski,
poprzednio reprezentuj¹cy
UKS „Oczko” Bia³ystok. W
najbli¿szym czasie do klubu
wypo¿yczeni zostan¹ wycho-
wankowie UKS „Olimpij-
czyk” Bia³owie¿a- T. Andro-
siu, T. Bugwin, A. Kupieñ
(obecnie trwa dopracowanie
wszystkich formalnoœci z ich
macierzystym klubem). Szan-
sê na pokazanie siê w roz-
grywkach seniorskich dostan¹
równie¿ m³odzi zawodnicy
Technikum Leœnego w Bia³o-
wie¿y- A. Groszyk i A. Je¿ew-
ski.

18 wrzeœnia zostanie
rozegrany turniej o Puchar
Wójta Gminy Bia³owie¿a. W
którym prawdopodobnie wy-
st¹pi¹ Biebrza Lipsk, Pahonia
Hajnówka, LUKS TL ¯ubr
Bia³owie¿a (seniorzy), LUKS
TL ¯ubr Bia³owie¿a (junio-
rzy). Pocz¹tek zawodów o
godzinie 10 w Sali Zespo³u
Szkolno – Przedszkolnego w
Bia³owie¿y. Zapraszamy kibi-

Jeden  najwiêkszych sukcesów w historii siatkówki

pla¿owej w województwie podlaskim

Wicemistrzostwo Polski
reprezentantów Bia³owie¿y

Celem awans do bara¿y o II ligê

¯ubr Bia³owie¿a rozpocz¹³ przygotowania
do sezonu ligowego

ców.
Kadra zespo³u w sezo-

nie 2010/2011 (seniorzy):
Rozgrywaj¹cy: T. An-

drosiuk, M. Gutowski.
Przyjmuj¹cy: A. Bien-

dar, J. Bokuniewicz, T. Bu-
gwin, J. Janiel, A. Lewczuk,
Œ. Zawiœlak.

Œrodkowi bloku: M.
Czajka, A. Je¿ewski, R.
£ojewski, M. Rubiel.

Atakuj¹cy: A. Groszyk,
S. Ochryciuk (kapitan).

Libero: W. Gabiec, P.
Orzechowski.

I trener: W. Gutowski.
Asystent trenera: M.

Gutowski
Kadra zespo³u w sezo-

nie 2010./2011 (juniorzy):
Rozgrywaj¹cy: T. An-

drosiuk, J. Zamojski.
Przyjmuj¹cy: T. Bu-

gwin, W. Gabiec (kapitan), A.
Grygo, S. Maliszewski, M.
Markiewicz.

Œrodkowi bloku: £.
Dawidziuk, A. Je¿ewski, M.
Szoka, M. Szum.

Atakuj¹cy: B. Smyk.
Libero: A. Kupieñ.
Zapraszam tak¿e na

stronê internetow¹ klubu-
www.zubrbialowieza.tnb.pl.

Wioletta Januszkiewicz

W dniu 22 sierpnia
2010 roku w Narewce odby³
siê Turniej Integracyjny „Or-
lik 2010”. Organizatorem
turnieju by³o Stowarzyszenie
„M³odzi Demokraci” Haj-
nówka. Turniej swoim patro-
natem obj¹³ Wojewoda Pod-
laski - Maciej ¯ywno, który
ufundowa³ Puchar za I miej-
sce, Puchar za II miejsce
ufundowa³ Pose³ Robert
Tyszkiewicz, a za III miejsce
Wójt Gminy Narewka - Mi-
ko³aj Pawilcz, statuetkê dla
najlepszego zawodnika tur-
nieju ufundowa³ Przewodni-
cz¹cy PO Powiatu Hajnow-
skiego - Wies³aw Rakowicz.

W zwi¹zku z nieobec-
noœci¹ pos³a Roberta Tysz-
kiewicza na turnieju, która
spowodowana by³a uczest-
nictwem pos³a w uroczysto-
œci 30 rocznicy powstania
NSZZ „S” w Bia³ymstoku, w
jego imieniu list do uczest-

Turniej Integracyjny „Orlik 2010” Narewka
ników przeczyta³ asystent
pos³a - Zbigniew Czarnecki,
który te¿ wrêczy³ w jego
imieniu Puchar.

 Dru¿yny, które wziê-
³y udzia³ w turnieju:

1. Stowarzyszenie
"M³odzi Demokraci" Haj-
nówka

2. Platforma Obywa-
telska Powiatu Hajnowskie-
go

3. Zarz¹d Stowarzy-

szenia „M³odzi Demokraci”
Regionu Podlaskiego

4. Komenda Powiato-
wa Policji w Hajnówce

5. Bractwo M³odzie¿y
Prawos³awnej w Dubinach

6. Bractwo M³odzie¿y
Prawos³awnej w Hajnówce

7. Ochotnicza Stra¿
Po¿arna w Narewce

8. Stra¿ Graniczna w
Narewce

9. M³odzie¿ ze Œwino-

roj
Nad przebiegiem tur-

nieju czuwali sêdziowie: Ja-
nusz Ludwiczak i Romuald
Waszkiewicz, prowadz¹cy-
mi i g³ównymi organizatora-
mi byli: Krystian Waœko i Ur-
szula Mateusiak.

Wyniki turnieju
 Pó³fina³y
SG Narewka 1 : 1 OSP

Narewka  KPP Hajnówka 2
: 4 PO Hajnówka

karne 2 : 3
Mecz o 3 miejsce:
SG Narewka 4 : 1 KPP

Hajnówka
Mecz o 1 miejsce: 
OSP Narewka 7 : 2 PO

Hajnówka
Za najlepszego za-

wodnika uznano Andrzeja
Romaniuka z SG Narewka,
który strzeli³ 12 bramek. Na
uznanie zas³uguje tak¿e naj-
m³odszy zawodnik - Niko
Markiewicz graj¹cy w dru-
¿ynie PO Hajnówka, który
strzeli³ a¿ 9 bramek.

Zarz¹d Województwa
przyzna³ Honorow¹ Odzna-
kê Województwa Podlaskie-
go firmie Unibep. Przedsiê-
biorstwo, za³o¿one 60 lat
temu w Bielsku Podlaskim,
jest obecnie jednym z naj-
prê¿niejszych i najszybciej
rozwijaj¹cych siê firm bu-
dowlanych. Realizuje trud-
ne i presti¿owe inwestycje
zarówno w naszym regionie
(galeria Alfa w Bia³ymstoku,
Opera i Filharmonia Podla-
ska), jak te¿ w Warszawie
(m.in. Miasteczko Wilanów,
osiedle Tivoli Park) i w Ro-
sji (fabryka biopreparatów w
Orle, kompleks handlowo –
biurowy i hotel w Kalinin-
gradzie). Od ponad dwóch
lat spó³ka Unibep jest noto-
wana na gie³dzie warszaw-
skiej.                                  JK

Unibep
odznaczony
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