„Nawet jeśli prawie 3 miliony ludzi w
Polsce żyje poniżej minimum egzystencji,
a 2 miliony osób nie ma pracy, to wolni
jesteśmy wszyscy, bo nikt nam nie zakazuje
bycia milionerami”
Piotr Szumlewicz – dziennikarz
„Bez Dogmatu” nr 100
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Dożynkowe uroczystości
w strugach deszczu
Tegoroczny Festyn Rolnika i
Przedsiębiorcy Gminy Brańsk odbył się 24 sierpnia na terenie Izby
Tradycji Regionalnej i Rolnictwa
w Szmurłach. Połączony został z
dożynkami gminnymi i parafialnymi. Podczas spotkania doceniono
codzienną i ciężką pracę rolnika,
pomysłowość i gospodarność przedsiębiorców.

Gminne wydarzenie rozpoczęło się Mszą świętą dożynkową w
kościele parafialnym w Szmurłach,
mszą dziękczynną za tegoroczne
plony i za otrzymane od Boga dary.
Mimo padającego cały dzień
deszczu mnóstwo gości i mieszkańców gminy Brańsk przybyło by
wspólnie świętować.
Cd. str.3

Czy żądania zostaną wysłuchane?

Rząd chroni dzika, a tępi rolnika…
…, to hasło pikietujących pod Podlaskim Urzędem Wojewódzkim
w Białymstoku rolników domagających się większych odszkodowań za
szkody, które dziki powodują w ich uprawach rolnych.
Cd. str.4

POLEMIKI
Jeszcze raz o Puszczy Białowieskiej – komentarz Starosty Hajnowskiego
Co prawda szkoda czasu i papieru na tego rodzaju polemiki, ale
skoro „pierwszy Burmistrz miasta
Hajnówka” pan Mieczysław Gmiter
stawia na łamach „Wieści Podlaskich” (Nr16/2014) zarzuty pierwszemu Staroście Hajnowskiemu
uważam za mój obowiązek skomentować tę sprawę. Moje zdumienie
budzi fakt, że oto pan Mieczysław
przedstawiając się jako „Pierwszy
Burmistrz miasta Hajnówka” nie
wie, iż kwestie gospodarowania
surowcem w Puszczy Białowieskiej czy organizacja zarządzania
puszczą nie należą do kompetencji
starosty ani też żadnego innego organu samorządu. Gospodarzami w
puszczy, poza obszarem BPN, jest
administracja Lasów Państwowych
począwszy od Generalnej Dyrekcji,
przez Regionalną Dyrekcję po Nadleśnictwa. Obarczanie jakiegokolwiek samorządu winą za sytuację w
puszczy jest zwykłą manipulacją, by
nie nazwać tego ostrzej. Jako miesz-

kaniec tego regionu i przedstawiciel
samorządu zgadzam się z wieloma
postulatami leśników pracujących
w puszczy i innych przedstawicieli
lokalnej społeczności dotyczącymi
racjonalizacji gospodarki leśnej
w Puszczy Białowieskiej, wykorzystania martwego drewna czy
przeciwdziałania niszczącej drzewostany świerkowe inwazji kornika
drukarza. Nie mogę jednak zgodzić
się z poglądem, że racjonalizacja
gospodarki leśnej czy jak niektórzy
twierdzą wręcz maksymalna eksploatacja są jedynym lekarstwem na nasze bolączki. Pan Gmiter odliczając
czas od „upadku komunizmu” jakoś
nie zauważył, że w tym czasie wiele
się zmieniło i chyba trochę tęskni do
czasów sprzed 25. lat. Powtórzę raz
jeszcze – dla rozwiązania naszych
lokalnych problemów potrzebny
jest program rozwoju oparty o wielofunkcyjną gospodarkę, wspierany
przez zewnętrzne środki finansowe.
Nad takim właśnie programem ak-

tualnie pracuje lokalny samorząd.
Prace te są wspierane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Ministerstwo Środowiska i Urząd
Marszałkowski, co może dobrze
wróżyć praktycznej realizacji programu w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020. Jest to
program, który stara się wypracować
kompromis pomiędzy potrzebami
społeczności lokalnej a potrzebą
ochrony przyrody – ma więc na celu
realizację idei zrównoważonego
rozwoju. Tego rodzaju programy
w żadnym stopniu nie naruszają
konstytucji RP ani żadnego innego
niższej rangi aktu prawnego. Szkoda, że pan Gmiter, zanim wysunął
oskarżenie jakoby starosta łamie
konstytucję, nie zapoznał się uprzednio z działaniami samorządu lokalnego, który nad wypracowaniem
strategii zrównoważonego rozwoju
regionu pracuje niemal od roku.
Każdego, kto jest zainteresowany
szczegółami zapraszam na spotkania

„Platformy współpracy na rzecz
zrównoważonego rozwoju rejonu
Puszczy Białowieskiej” czy konsultacje strategii rozwoju powiatu lub
na stronę internetową www.puszczailudzie.pl, gdzie prezentowane
są postępy z prac nad dokumentem.
Pozwolę sobie nie odpowiadać na
inne złośliwości zawarte w tekście
pana Burmistrza. Stwierdzę jedynie, że mimo wszystko uważam, iż
większy efekt przynoszą spokojne,
merytoryczne rozmowy niż wiecowanie i głośne spektakularne protesty sprowadzające się do szukania
taniego („zupełnie spontanicznego”)
poklasku. Za chwilę wybory samorządowe. Każdy ma szansę na to, by
stanąć na czele powiatu, miasta czy
gminy i realizować swoją koncepcję
rozwoju.
Z poważaniem i życzeniami
sukcesu wyborczego – ciągle
pierwszy Starosta Hajnowski
Włodzimierz Pietroczuk

Kilka słów o minionym języku
słusznie? Trudno to ocenić, jestem
jednak przekonany, że wielu z nich
zaczęło tej decyzji żałować, zwłaszcza gdy tracili pracę i przekonywali
się,że z kapitalizmem jest jak z lizaniem cukierka przez szybę. Piękny i
apetyczny na wystawie, jednak nie
zawsze słodki po skonsumowaniu.
A co do wolności, którą wg
pana Gmitera zdobyliśmy 4 czerwca. Większość zdobyła wolność od
pracy, od zabezpieczenia socjalnego,
od pełnej opieki zdrowotnej, inni
wolność od ograniczeń w stosowaniu jakichkolwiek zasad moralnych i
etycznych. Tak, dostaliśmy paszporty do ręki, ale dla większości służą
one tylko emigracji zarobkowej,
największej we współczesnych
dziejach Polski.

W ostatnim numerze „Wieści”
ukazał się list pana Mieczysława
Gmitera. Nie wnikam w istotę
sporu, to sprawa pomiędzy starostą
hajnowskim a autorem listu, ale te
patetyczne i wzniosłe słowa mające
niewiele wspólnego z rzeczywistością, którymi autor listu zaczyna
swoją polemikę sprowokowały mnie
do podzielenia się krótka refleksją.
Pisze pan Gmiter „4 czerwca
obchodziliśmy 25 rocznicę upadku
komunizmu – Dzień Wolności z
udziałem m.in. Prezydenta Stanów
Zjednoczonych. A w gazecie artykuł
napisany językiem minionej epoki i
sformułowaniami używanymi przez
niektóre urzędy w PRL.”
Redakcja ograniczyła mi wielkość tekst, więc z konieczności zmu-

szony jestem do używania skrótów
myślowych. Konia z rzędem temu,
kto mi wyjaśni jaki związek ma tzw.
Dzień Wolności z językiem artykułu.
Autor listu jako były Burmistrz powinien wiedzieć, że język używany
przez urzędników ma - bez względu
na epokę i ustrój – swój specyficzny
styl, i tyle co do języka.
My, Polacy lubimy używać
patetycznych i wzniosłych słów,
zwłaszcza dla podkreślenia pozornej ważności. 4 czerwca ani nie
był dniem upadku komunizmu, ani
dniem wolności, nie był w ogóle
ważnym dniem dla większości społeczeństwa, które najzwyczajniej w
świecie zlekceważyło wybory – i
robi to nadal – bo był im zupełnie
obojętny ich wynik. Czy postąpili

Grodzisk

Rok szkolny2014/2015 rozpoczęty

Zespół Szkół im Henryka
Sienkiewicza w Grodzisku, to placówka tętniąca życiem i
nic nie wskazuje, że coś się
zmieni w bieżącym roku
szkolnym, który zainaugurowany został przed kilkoma
dniami.
Ogółem razem z
dziećmi z Punktu Przedszkolnego w tamtejszej
Szkole będzie pobierało naukę 437 uczniów (o 9 mniej
w porównaniu z ubiegłym
rokiem).
W roku szkolnym

2014/2015 w Zespole Szkół będzie
się uczyło 38 dzieci w kl. ,, 0”, 215

uczniów w kl. I – VI Szkoły Podstawowej (tj. o 7 osób mniej w porównaniu z ubiegłym
rokiem szkolnym,
142 w Gimnazjum
(o 9 mniej niż w
ubiegłym roku).
Grodziska
Szkoła zatrudnia
łącznie 50 nauczycieli - wg stopni
awansu zawodowego: 36 dyplomowanych (ok.
72% ogółu kadry),
10 mianowanych

To prawda, w PRL mieliśmy
instytucjonalną cenzurę, w III RP
ona nie znikła, zmieniła tylko siedzibę, z Mysiej na poszczególne redakcje. Więcej artykułów zatrzymała mi
moja redakcja po roku 90 niż przez
trzydzieści lat pracy w PRL.
PRL ma na swoim sumieniu
wiele grzechów, a nawet zbrodni,
ale czyż wolna jest od nich III RP?
Zgodzi się Pan chyba ze mną,
że miała PRL jeden niezaprzeczalny
plus, nie było w niej ludzi głodnych,
nie było strukturalnego ubóstwa – co
stanowi, w mojej ocenie, wielkie ich
poniżenie. Chyba, że uważa pan tak
jak Maria Antonina, „skoro nie mają
na chleb niech kupują bułki”...
Zbigniew Podlaski

oraz 4 kontraktowych, pracujących
w pełnym i niepełnym wymiarze
czasu pracy
Zatrudnionych jest 23 pracowników administracji i obsługi
szkolnej. Liczba pracowników
zwiększyła się o 9 osób w związku
z likwidacją Zespołu Obsługi Szkół
i zatrudnieniem 2 opiekunów. Są
to księgowa, inspektor ds. płac i
inspektor ds. administracyjnych,
opiekunowie oraz kierowcy autobusów szkolnych.
Uczniom życzymy samych”6-tek”, a nauczycielom sukcesów
pedagogicznych.
opr. ars

foto: archiwum szkoły
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Dożynkowe uroczystości w strugach deszczu
Jak zwykle podczas wszystkich uroczystości głównym wodzirejem był „Brański Napoleon”, wójt
Krzysztof Jaworowski. Asystowali
mu: Wojciech Jakubowski, sekretarz
gminy, Agata Puchalska – reżyser
wydarzenia oraz konferansjerzy
– Monika Dąbrowska i Krzysztof
Puchalski.
W czasie festynu odbyły się
konkursy: na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy i najlepszą gospodynię
gminy Brańsk.
W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy brało udział
kilkanaście miejscowości. Jury
oceniało walory artystyczne, sposób
wykonania, zachowanie elementów tradycyjnych poszczególnych
wieńców.
Oto jego zwycięzcy: I m. Popławy, Chojewo, II m. - Załuskie
Koronne, Szmurły, III m. - Kalnica.
Otrzymali oni nagrody ufundowane
przez Wójta Gminy Brańsk Krzysztofa Jaworowskiego.
Wyróżniono również wieńce z
miejscowości Patoki, Mień, Płonowo, Spieszyn i Puchały Nowe.
Najlepszą gospodynią tego
roku w naszej gminie
Brańsk została Grażyna
Płonowska z Popław. Za
wykonane potrawy regionalne otrzymała robot
kuchenny. Zwyciężczyni
i pozostałym uczestniczkom konkursu nagrody
ufundowało Starostwo
Powiatowe w Bielsku
Podlaskim.
Mimo niesprzyjająRudka 2014

cej pogody rolnicy i przedsiębiorcy
rywalizowali ze sobą rzucając moherowym beretem na widły, turlając
bele słomy.
Oto zwycięzcy: I m. - Marcin
Fronc, II m. - Adam Piotrowski, III
m. - Krzysztof Krasowski, IV m.
- Robert Masłowski, Dariusz Niemyjski, Marek Dąbrowski, Marcin
Zalewski, Mateusz Płonowski.
Wręczone zostały nagrody
drużynom, które brały udział w
rozgrywkach w piłkę nożną o puchar
Wójta Gminy Brańsk.
Miłą niespodzianką uroczystości było wyróżnienie przez redakcję portalu internetowego „Podlaski
Bluszcz” honorowym tytułem „ Podlaski Orzeł”(kat. srebrny) nadanym
za aktywną działalność gospodarczo
- społeczną Wojciechowi Jakubowskiemu, sekretarzowi Urzędu Gminy
w Brańsku i Franciszkowi Aleksandrowi Wróblewskiemu, przewodniczącemu Rady Gminy Brańsk
Brązowy tytuł przyznany
został uznanej animatorce kultury i
sportu - Agacie Puchalskiej oraz gościom „spoza granicy” – siatkarzom
z Bociek: Janowi Dłużewskiemu,

Stanisławowi Koszowi i Michałowi Sac, którzy w 60-tych latach
ubiegłego stulecia rywalizowali z
reprezentantami Brańska o sportowy
prymat w województwie.

Pamiątkowe puchary wymienionym laureatom wręczył ich
fundator – Krzysztof Jaworowski,
wójt Gminy Brańsk
Pierwszą część dożynek zakończyły występy zespołów ludowych „Mianka” i „Patoczanka”.
Od godziny 16 na scenie
królowała muzyka. Zgromadzeni
uczestnicy tańczyli i śpiewali wspól-

Cd. ze str. 1

nie z zespołem „ Ostrowski Band”,
„3XTak”. Gwiazdą wieczoru był
Wojciech Gąssowski-polski piosenkarz, gitarzysta i kompozytor, laureat wielu nagród i wyróżnień. Każdy
z nas pewnie niejeden
raz tańczył w rytm takich przebojów naszej
gwiazdy: „Gdzie się
podziały tamte prywatki”, „Zielone wzgórza
nad Soliną”. Wielu z
nas nuci melodię tytułowej piosenki serialu
„M jak miłość”, którą
śpiewa pan Wojciech
Gąssowski.
Zabawę pod
chmurką niemal do północy poprowadził Dj. Mietek.
Choć przez cały dzień „niebo
się w chmury ubrało a słońce niespodziewanie na urlop się wybrało”
dziękujemy wszystkim wytrwałym
uczestnikom festynu, którzy bawili
się wspólnie z nami.
Janina Olszewska
foto: Wiesław Sokołowski

Zawody Pożarnicze OSP
W słoneczną niedzielę,17 sierpnia br.w Rudce (pow.Bielsk
Podlaski),przeprowadzono V Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych.W zawodach
udział wzięły 24 drużyny (w tym 9 drużyn kobiecych).Komisji
sedziowskiej,powołanej przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, przewodniczył młodszy
brygadier Krzysztof Konicki. Zawody obejmowały konkurencje
musztry, ćwiczeń bojowych i sztafety pożarniczej 7 x 50 m z
przeszkodami.
Oprócz gospodarza imprezy, wójta Rudki,Andrzeja Anusiewicza (też strażaka), udział wzięli Maciej Żywno, Wojewoda
Podlaski,Walenty Korycki,Wicemarszałek Województwa Podlaskiego,Tadeusz Pikus,biskup drohiczyński,Jan Gradkowski,Komendant Wojewódzki Związku OSP w Białymstoku,Sławomir
Snarski, Starosta Bielski,liczni wójtowie.
W klasyfikacji generalnej zawodów,w grupie męskich
drużyn pożarniczych trzy kolejne miejsca zdobyły : OSP Rudka,OSP Zawyki i OSP Zubrzyca Wielka.Wsród kobiecych drużyn
pożarniczych kolejność była następująca:OSP Szepietowo,OSP
Jeziorko i OSP Zawyki.
Były i odznaczenia. Złotym Znakiem Związku OSP odznaczono Wicemarszłka Województwa Podlaskiego,Walentego Koryckiego, a biskupa drohiczyńskiego i wójta Rudki,Podlaskimi Krzyżami Floriańskimi.
(Wiesław Pietuch)
foto: Wiesław Sokołowski
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Rząd chroni dzika, a tępi rolnika…
28 sierpnia pod Urząd Wojewódzki zajechało blisko 100 traktorów, których właściciele i zwolennicy protestu postanowili trwać (w
imieniu też innych poszkodowanych
nieobecnych rolników, którzy tam
nie dojechali) do czasu przyjazdu
ministra rolnictwa i ministra środowiska.
Ten protest to rozpaczliwe
wołanie o pomoc - mówił Paweł
Rogucki mieszkaniec gminy Juchnowiec Kościelny, przedstawiciel
protestujących rolników. Domagamy się by to nie koła łowieckie o
ograniczonych finansach, a Skarb
Państwa wypłacał odszkodowania,
by szacującymi szkody były komisje
niezależne.
Przed Urzędem Wojewódzkim
wśród protestujących spotkałem też
byłego posła na Sejm RP, wiceministra skarbu i samorządowca z krwi
i kości, Podlasianina – Krzysztofa
Tołwińskiego, któremu zadałem dwa
pytania.

Panie Krzysztofie wierzy
Pan, że ten protest przyniesie jakiś
efekt?
W dłuższej perspektywie tak,
ponieważ widać, iż rolnicy organizują się i są w stanie się zorganizować
A także chyba współczesny rolnik,
który jest już pełno rasowym przedsiębiorca ma świadomość zagrożenia
utraty warsztatu pracy, zna relacje w
normalnych państwach europejskich
rolnik a rola państwa i nie pozwoli
sobie czekać na kolejność procesów
likwidacyjnych tak jak dotyczyło to
cukrowni stoczni i innych działów
gospodarki. Czas rolowania się
skończył rolnicy podnoszą się z kolan. Na miejscu rządu bym tego nie
bagatelizował.
Wierzy Pan, że minister
rolnictwa wysłucha apelu koczujących tu pod Urzędem, których
Pan wspiera? A co będzie, jeśli
zlekceważy te rolnicze larum?
W rozsadek ani zrozumienie
sytuacji na dzień dzisiejszy „Mini-

stra‘’ nie wierze widząc arogancję,
z jaką wypowiada się na temat nas
protestujących pod Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku przejawiająca się w słowach pana ministra „ Do
kilku dziesięciu niezadowolonych on
nie będzie przejeżdżał, „ a na postulat
ze względu na potężne szkody redukcji populacji dzika odpowiada „ nie
jestem myśliwym”- czytaj ma to w
d….. Mamy do czynienia z tragiczną
sytuacją nie odpowiedzialnych funkcjonariuszy publicznych, którzy nie
rozumieją powagi sytuacji nie wnikają w problem – nie rozwiązują go,
chociaż mają narzędzia w rękach, a
prowokują do eskalacji protestu. Dotyczącego kilku ważnych problemów
zaczynając od szkód łowieckich, zagrożenia wykupu ziemi, ceny zbóż,
ceny trzody, cen mleka, czyli braku
ochrony przez państwo polskie rynku
rodzimych producentów. Rządu, który naraża podatników na zagrożenia
rozprzestrzeniania się choroby afrykańskiego pomoru świń, która będzie
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kosztowała dziesiątki, setki milionów złotych w wyniku bezczynności
rządu, który nie pozwolił podjąć w
czas zdecydowanych działań. Minister rolnictwa będąc człowiekiem
jak widać bardzo subtelnym rozumie
tylko jeden argument- argument siły.
Nigdy funkcjonariusz publiczny nie
powinien w konfrontacji z narodem
weryfikować tego argumentu po
czyjej on znajduje się stronie.
Panie redaktorze niech mi
wolno będzie zaapelować i jednocześnie podziękować mieszkańcom
miasta Białystok, studentom, organizacjom młodzieżowym o patriotycznym nastawieniu o dalsze wspieranie
i zrozumienie dla protestu, który jest
w imieniu nas wszystkich i wspólnym interesie. t\To rząd stawia się
bezczynnością i arogancja po drugiej
stronie.
Ryszard Świerczewski
foto: Joanna Żamojda
PR Białystok

Uczczono pamięć Powstańców

W ostatnią niedzielę sierpnia br. przy Pomniku Powstańców
Styczniowych pod Wygonowem
odbyły się obchody 151 rocznicy
Zrywu Narodowego.
Uroczystość rozpoczęła Polowa Msza Święta celebrowana przez
Ks. Jana Henryka Bałdygę. Później
Krzysztof Tołwiński, polityk podlaski zaprezentował zebranym rys
historyczny tego wydarzenia sprzed
półtora wieku:
- Minęło 151 lat od września
1863 roku, kiedy nasi przodkowie
stoczyli bój pod Wygonowem. To
szmat czasu z jednej strony a z drugiej aktualność tamtych wydarzeń
zawiera się w naszych postawach,
czynach i sytuacji o obecnej. Dlatego
naszym obowiązkiem i honorem w
kolejne rocznice tamtych wydarzeń
jest nasza obecność przy pomniku
wzniesionym na bratniej mogile pod
Wygonowem. Nie z powodu tylko
bitwy i bohaterstwa na polu walki,
ale dlatego, że nasi pradziadowie z
okolicznych miejscowości, zwykli
ludzie, gdy Ojczyzna nie istniała, za-

Wójt Gminy Brańsk zaprasza
na uroczyste obchody 75 Rocznicy
Bitwy pod Olszewem - 7 września,
godz. 11.00
*
Wójt Gminy Bielsk Podlaski,
Zespół „Łuna” i OSP Parcewo
zapraszają na Jubileusz 5-lecia
istnienia zespołu i jednostki OSP w
Parcewie. - 7 września, godz. 12.00
*
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borca się panoszył, nie mając broni,
ale co gorsza nadziei na wygraną,
zwycięstwo – jednak poszli w las.
Na niewygody, na ciągłe szafowanie życiem, zostawiając domy,
rodziny, gospodarstwa na barki
sióstr, żon, matek, młodszych braci,
narażonych na zemstę wroga, pomówienia szpicli, dochodzenia gdzie są
mężowie i bracia? Bagaż osobistych
trosk i spraw nie przedłożyli nad dobro Ojczyzny. Ileż było w tym odwa-

gi i szczerego patriotyzmu, walcząc
z regularną armią, przeważnie kosami i niewielką ilością broni palnej a
jednak moskal przed taką zbieraniną
drżał. Panowie i wielcy w naszym
narodzie nie poszli, nie narażali się.
Poszliśmy my!, którym Ojczyzna
była droga, przeważnie zaściankowa szlachta z naszej okolicy. Warto
wspomnieć kilka nazwisk: Malewskich, Dobrowolskich, Pietrzykowskich, Popławskich, Lubowieckich,

ZAPROSZENIA

Samorząd Gminy Narewka
zaprasza na Festyn Dożynkowy – 7
września, godz. 16.00 -Amfiteatr w
Narewce
*
Stowarzyszenie Bielska Inicjatywa Rowerowa zaprasza na I
Półmaraton Bielski – 7 września br.
Start i meta na Stadionie Miejskim.
Szczegóły na stronie: polmaratonbielski.chiptiming.pl
*

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski zaprasza mieszkańców i
sympatyków Bielska do czynnego
udziału w kreowniu pozytywnego
wizerunku miasta i uczestnictwa
w konkursie na hasło promocyjne
miasta Bielsk Podlaski.
Konkurs jest skierowany do
osób dorosłych, dzieci i młodzieży.
Zgłoszenia należy dokonać
drogą pocztowa na adres: Urząd

Wygonowskich, Piotrowskich ….
Ich przykład naszych pradziadów w dzisiejszych czasach niech
będzie nam drogą, naszych postaw,
że oprócz własnego domu, własnej
michy … - jest Ojczyzna, która jest
zadaniem dla każdego z nas. Jeśli
nie mamy sił i odwagi, nie potrafimy zrozumieć tego, co się dzieje
wokół nas, skarżymy się, że nas
manipulują to oderwijmy oczy od
tych szklanych obrazów i przyjdźmy
tu na bratnią mogiłę, przemyślmy,
dlaczego i po co nasi walczyli i
odpowiedzmy sobie na pytanie,
jacy my jesteśmy? Przekazano nam
dziedzictwo szczególnie na tej ziemi
tak ofiarnej i wiernej Bogu i Ojczyźnie, którego nie możemy roztrwonić.
Skarb wolności, honoru i poczucia
sprawiedliwości mamy utrzymać i
przekazać następnym pokoleniom.
Później odbył się Apel Poległych. Spotkanie zakończył pokaz
umiejętności kawaleryjskich.
(P.T.)

Miasta Bielsk Podlaski, ul. M. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski,
z dopiskiem na kopercie „ Konkurs
na hasło promocyjne miasta Bielsk
Podlaski” lub osobiście złożyć ofertę
w zamkniętej kopercie do 17 października 2014.
Więcej informacji i regulamin
konkursu znajdują się na stronie:
www.bielsk-podlaski.pl
*
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Ruszyła wreszcie przebudowa
Kanału Koryciska
22 sierpnia ruszyła oficjalnie oczekiwana od lat przez mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne przebudowa Kanału Koryciska.

To działanie inwestycyjne
na miejscu zainicjowali z łopatą w
ręku w obecności społeczeństwa –
Mieczysław Baszko, wicemarszałek
województwa podlaskiego, Wojciech Dzierzgowski, wicewojewoda
podlaski oraz Leon Małaszewski,
wójt gminy Dubicze Cerkiewne.
Kanał Koryciska jest nizinnym obiektem o długości 9950m
odprowadzającym wody zlewni o
powierzchni 107, 80 km.
Jest to potrzebna inwestycja,
gdyż wpływa na optymalizację wa-

runków wodnych na terenie gminy
Dubicze Cerkiewne, której ostateczny koszt wyniesie 1 495 705, 46 zł,
z czego 25 proc. stanowią środki publiczne a 75 proc. fundusze unijne.
Zadania inwestycyjne obejmują udrożnienie koryta kanału,
umocnienie jego odcinków brzegowych zagrożonych erozją w pobliżu sąsiadujących dróg, mostów,
i budowli.
opr. ars
foto: PI PUW

Komunikat

8 sierpnia b.r. Podlaska Izba
Rolnicza oraz Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
wystąpili do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Marka Sawickiego z
pismem dot. przyjęcia nowego systemu płatności bezpośrednich na lata
2015-2020, który został przekazany
Komisji Europejskiej.  
Samorząd rolniczy oraz hodowcy bydła i producenci mleka
z oburzeniem przyjęli zawarte w
nowym systemie propozycje, które
okazały się zaprzeczeniem dotychczasowych zapewnień Pana Ministra, mówiących, iż nowy system
płatności będzie sprzyjał rolnikom
aktywnym produkującym na rynek.
Zaproponowane podczas konsultacji
- wsparcie sektorów bydła i krów,
zarówno co do wielkości (50 szt) jak
również stawki (110euro, 139euro)
przyjmowane było przez rolników
z zadowoleniem i nadzieją na stabilizację sytuacji ekonomicznej
gospodarstw rolnych. Tym bardziej,
że wiosną tego roku, zostali już pozbawieni uzupełniającej płatności
zwierzęcej.
Dlatego tak drastyczne zmniej-
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szenie stawki płatności do 70 EUR/
szt i progu płatności do 30 sztuk dla
bydła i krów jest zatrważające i nie
rokuje w przyszłości rozwojowi
gospodarstw towarowych. Trudno
też jest znaleźć logiczne wytłumaczenie, skąd takie duże dysproporcje
stawek płatności pomiędzy propozycjami przedłożonymi podczas
konsultacji a dokumentem przedłożonym do Komisji Europejskiej.
Ponadto planowane od marca
2015 r. uwolnienie kwot mlecznych
również wpłynie na niestabilną
sytuację w rolnictwie. Rolników
czekają kary za przekroczenie kwot
mlecznych - dlatego tym bardziej,
potrzebne jest wsparcie sektora
bydła i krów.                                   
Z uwagi na powyższe samorząd rolniczy oraz hodowcy bydła i
producenci mleka w wystąpieniu do
Ministra Rolnictwa   zażądali podwyższenia stawki dopłat dla bydła i
krów do wielkości zaproponowanej
w propozycjach konsultacyjnych tj.
139 eur/szt – bydło, 110 eur/szt –
krowy, próg 50 sztuk.

Ogólnopolski Konkurs
Fotograficzny „PODLASIE
W OBIEKTYWIE
im. Wiktora Wołkowa ”
Stowarzyszenie Muzeum i
Ośrodek Kultury Białoruskiej w
Hajnówce serdecznie zaprasza
wszystkich sympatyków fotografowania i Podlasia do wzięcia udziału
w X edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Podlasie w
obiektywie im. Wiktora Wołkowa”.
Prace konkursowe należy przesyłać
do 30 września 2014 r.
Tematem konkursu jest PODLASIE, z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, całą mozaiką kulturową.
Organizator nie narzuca podziałów
tematycznych, stwarza pole do
dowolnej interpretacji fotografującego, zależnej od jego wrażliwości
i spostrzegawczości. Konkurs ma
charakter otwarty mogą wziąć w
nim udział wszyscy chętni zarówno

z Województwa Podlaskiego jak i
z Polski, profesjonaliści, jak i amatorzy.
Prace konkursowe należy dostarczyć w formie odbitek fotograficznych w formacie preferowanym
A3 (30 x42 cm), a minimalnym A4
(20x30 cm). Każdy uczestnik może
zgłosić do konkursu maksymalnie
3 fotografie. Do wypełnienia także
formularz zgłoszeniowy, dostępny
wraz z regulaminem w siedzibie
organizatora lub na stronie internetowej: www.muzeumbialoruskie.
hajnowka.pl.
Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Burmistrza
Miasta Hajnówka Jerzego Siraka.
Agnieszka Tichoniuk

Nagrody za zagrody

Podsumowano gminny konkurs na najestetyczniej urządzoną
posesję i zagrodę w gminie Narewka (powiat hajnowski).

W kategorii „posesja” pierwsze miejsce ex aequo zaęli   Eugenia i Jerzy Rowińscy z Lewkowa
Starego oraz Aleksandra Rusak z
Janowa, drugie miejsce ex aequo
- Lena Charkiewicz oraz Małgorzata i Zbigniew Krawczyk ze wsi
Planta, trzecie miejsce ex aequo Walentyna Germaniuk i Eugeniusz
Rejent ze wsi Skupowo.
Wyróżnienia otrzymali Eugeniusz Wołkowycki i   Helena
Borowska z Zabłotczyzny oraz

Walentyna Kuptel   z Janowa.
W kategorii „zagroda” dwa
równorzędne pierwsze miejsca
komisja konkursowa przyznała Zenaidzie Romańczuk z Olchówki i
Taisie Drewnowskiej z Mikłaszewa
oraz drugie miejsce - Mirosławie
Bortnik ze wsi Świnoroje.
           Wyróżnienie w tej kategorii otrzymali Nina Wołkowycka
z Zabłotczyzny oraz Julita i Anatol
Matysiuk z Siemianówki.   (JC)

PRZECZYTANE
„My, Marek Sobczak i Antoni Szpak,chociaż jesteśmy ludźmi wścibskimi i dociekliwymi, wielu rzeczy nie wiemy. Najbardziej radzi byśmy byli
dowiedzieć się, kiedy przestaną rządzić nami kretyni! Minione 25 lat to
wystarczająca kara za czyny przez nas niepopełnione.”
„Klika” Kabaret Autorów Marek Sobczak&Antoni Szpak

Agnieszka Artemiuk

5

Gmina Narewka

Nadano
nazwy ulicom
29 sierpnia br. podczas obrad sesji Rady Gminy w Narewce (powiat hajnowski)   nadano nazwy ulicom we wsi
Tarnopol (123 mieszkańców):   
Świerkowa,   Brzozowa, Sosnowa,
Akacjowa, Jesionowa i Polna.
Uchwała w tej sprawie wejdzie w życie w połowie września
br. Jej wykonanie powierzono
wójtowi gminy Narewka.   (JC)
Hajnówka

Budują nowe
nawierzchnie
ulic
Władze    Hajnówki    sprawę   modernizacji nawierzchni miejskich ulic traktują   jako   priorytetową. Obecnie przygotowano
do asfaltowania kilka ulic, między innymi    ul. Jasionową na
osiedlu Lipowa, ulice Łagodną,
Słoneczną i Międzytory na osiedlu
Międzytory oraz ul. Bohaterów
Westerplatte (po sąsiedzku z osiedlem   Międzytory), a także ulice
Graniczną, Metalową i Miedzianą
na osiedlu Paszki.    Koszt ich
modernizacji   wyniesie około miliona   złotych.
Przebudowę najdłuższej z
tych ulicy - ul. Łagodnej - zaczęli
na początku lata w ubiegłym
roku. Czy modernizacja pozostałych ulic   będzie   także   się przeciągała   w   czasie?   Mamy   drugą   połowę   sierpnia i sprzyjającą aurę   do prowadzenia   prac
drogowych. A postępu   w tym
zakresie żadnego.   Masy bitumicznej zabrakło?
Planuje się, że przy okazji modernizacji nawierzchni
ulic, niektóre z nich otrzymają   nowsze oświetlenie   uliczne.  
(JC)

POLITECHNIKA
BIAŁOSTOCKA DLA
MATURZYSTÓW!!!
Przygotowanie się do MATURY 2015 pod okiem najlepszych
nauczycieli i specjalistów proponuje
młodym ludziom Politechnika Białostocka. Od października ruszają specjalne kursy skierowane do uczniów
szkół średnich i tych, którzy chcieliby
poprawić swoje wyniki uzyskane
podczas egzaminu dojrzałości. Program zajęć zgodny jest z nowymi
wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej. Kurs
w zależności od przedmiotu i stopnia
zaawansowania (kurs podstawowy
lub na poziomie rozszerzonym) obejmuje od 60 do 80 godzin. Zajęcia
zakończą się w kwietniu przyszłego
roku – tuż przed egzaminem maturalnym. Prowadzić je będą wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół
średnich, których uczniowie uzyskują
najwyższe wyniki maturalne oraz są
laureatami i finalistami konkursów
przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, także egzaminatorzy i
eksperci przygotowujący pytania
maturalne. Każdy z uczestników
otrzyma bezpłatne materiały edukacyjne i możliwość indywidualnych
konsultacji. W trakcie kursu i na jego
zakończenie planowane są próbne
egzaminy maturalne przeprowadzane
na autorskich arkuszach. Spotkania
odbywać się będą w małych grupach
w doskonale wyposażonych multimedialnie salach Politechniki Białostockiej. Nauczanie prowadzone będzie
aktywnymi metodami. Kolejna zaleta
to spotkanie z doradcą zawodowym,
dzięki któremu uczestnicy świadomie
wybiorą właściwą drogę dalszej edukacji oraz określą swoje możliwości
i predyspozycje zawodowe.
Kursy są płatne. Więcej informacji Centrum Rekrutacji, Studiów
Podyplomowych i Szkoleń
ul. Wiejska 45A (budynek Rektoratu) 15 – 351 Białystok
tel. 85 746 71 45
fax. 85 746 71 46
e-mail: szkolenia@pb.edu.pl
http://pb.edu.pl/kandydaci/
kursy-i-szkolenia/pakiet-maturzystynowosc/

SPORT
Sport dla
wszystkich
Tenis ziemny to obecnie zdecydowanie najbardziej popularny sport
indywidualny świata przyciągający
bogatych sponsorów i chętnie oglądany przez miliony widzów na kortach
wszystkich kontynentów. Najlepsi
tenisiści i tenisistki mogą liczyć na
lukratywne kontrakty reklamowe i
są idolami młodych ludzi w swoich
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krajach. Nie trzeba w dzisiejszych
czasach interesować się tenisem,
żeby znać nazwiska Rogera Federera,
Novaka Djokowica, Rafaela Nadala
czy Sereny Williams, Marii Sharapovej, Viktorii Azarenka, Agnieszki
Radwańskiej. Nim jednak tenis znalazł się w miejscu, w jakim znajduje
się obecnie i przestał być postrzegany
jako sport elitarny dla osób z wyższych sfer, przeszedł długą drogę od
starożytnego Egiptu, przez francuskie
klasztory, aż do wypełnionych po

brzegi kortów na Wimbledonie czy
US Open.
Dzisiaj uprawianie tej dyscypliny nie wymaga specjalnych
nakładów finansowych. Jednorazowe kupno rakiety, pudełka piłeczek
i kilka złotych za wynajem kortu.
Jak w większości dyscyplin początki
może są trudne, lecz gdy opanuje się
podstawy i potrafimy przebić wielokrotnie piłeczkę na drugą stronę kortu,
gra staje się nie lada przyjemnością.
Idąc w tym kierunku Ośrodek Sportu

i Rekreacji w Hajnówce (po rocznej
przerwie) zorganizował kurs nauki i
doskonalenia tej wspaniałej gry. W
zajęciach wzięło udział 18 osób, a
prowadził je doświadczony trener z
uprawnieniami Międzynarodowej
Organizacji Trenerskiej Professional
Tennis Registry (FL,USA) – Andrzej
Sienkiewicz.
  Na ostatnich zajęciach wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Menedżer Sportu
Janusz Ludwiczak
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Medale
zawodników
KS Puszcza
Parkiet
Hajnówka
Reprezentanci Klubu Sportowego Puszcza Parkiet Hajnówki
z powodzeniem wystartowali w
Mistrzostwach Województwa Podlaskiego Młodzików, które odbyły się
w czwartek 28-08-2014 r. na stadionie Zwierzynieckim w Białymstoku.
Znakomicie pobiegł Łukasz Predko
-uczeń Gimnazjum w Narwi – na
dystansie 2000m, dłuższym od dystansu koronnego, w doskonałym
stylu na ostatnich 300 metrach poko-

nał swoich przeciwników uzyskując
6:38.82 i zdobywając tytuł Mistrza
Województwa Młodzików. Bardzo
dobrze wypadła również Natalia
Tarasiuk – uczennica Gimnazjum
z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego w Hajnówce. Na dystansie1000 m przybiegła na drugiej pozycji w czasie 3:12.17, tym samym
zapewniła sobie tytuł Wicemistrzyni
Województwa Podlaskiego. Ponadto
poprawiła swój rekord życiowy i
zapewniła sobie awans do zawodów
wyższego szczeble, podobnie jak
pozostali zawodnicy. Na tym samym
dystansie startowała również Diana

Karpiuk- uczennica Gimnazjum nr
2 w Hajnówce, która przybiegła
na 4 pozycji w czasie 3:18.66. Jej
koleżanka klubowa Natalia Wiertel – uczennica Gimnazjum nr 2 w
Hajnówce, w biegu na dystansie 600
m przybiegła na 5 pozycji uzyskując
czas 1:51.74. Liczymy na to, że nasi
zawodnicy równie dobrze zaprezentują się na Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików w Lekkiej Atletyce, które odbędą się 13
września 2014 r. w Zamościu. Tak
dobre wyniki jakie osiągają nasi
zawodnicy osiągane są dzięki wsparciu firmy PARKIET HAJNÓWKA i
Władz Miasta Hajnówka.
Roman Sacharczuk
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