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Wies³aw Pietuch: Co

w minionych czterech la-

tach PO zrealizowa³a w na-

szym województwie  ze swo-

ich deklaracji wyborczych?

Damian Raczkowski:

W naszym regionie zosta³o

wykonane mnóstwo pracy.

Tak naprawdê  wystarczy siê

rozejrzeæ – wszêdzie coœ siê

buduje, przebudowuje,  two-

rzy... Region w niczym nie

przypomina tego sprzed 5 lat.

Po raz pierwszy od bardzo

dawna nie jesteœmy jedno-

znacznie kojarzeni z Polsk¹

„B”, nie jesteœmy ju¿ najbied-

niejszym regionem w kraju.

Nie wszystkie dzia³a-

nia widaæ go³ym okiem. Przy-

k³adem  jest zmiana w  usta-

wach dotycz¹cych zawodów

medycznych i likwidacja nie-

korzystnego algorytmu po-

Wywiad z Pos³em Damianem Raczkowskim, szefem podlaskiej Platformy Obywatelskiej

dzia³u œrodków finansowych

z NFZ.

PO zmieni³a przepisy

uchwalone przez PIS. Ta

zmiana skutkuje tym, ¿e  re-

gion otrzyma ponad 150 mi-

lionów wiêcej na ochronê

zdrowia. To  wymierne korzy-

œci, bêd¹ce nasz¹ zas³ug¹.

Nie twierdzê, ¿e jest

idealnie i ¿e zrobiliœmy

wszystko co  obiecaliœmy, ale

nie od razu Kraków zbudo-

wano – Podlasie te¿  potrze-

buje jeszcze trochê czasu.

Czy deklarowana na

konferencjach prasowych i

w mediach przez pos³a

Tyszkiewicza i senatora Ci-

moszewicza strategia zrów-

nowa¿onego rozwoju gmin

puszczañskich jest oficjal-

nie wspierana przez PO i

obecn¹ ekipê rz¹dow¹?

Jak najbardziej. Uwa-

¿am, ¿e to doskona³y pomys³.

Cieszê siê, ¿e pani  minister

Bieñkowska jest tak mocno

zaanga¿owana w rozwój re-

gionu. To  w³aœnie Minister-

stwo Rozwoju Regionalnego

przewidzia³o œrodki  finanso-

we na rozwój gmin puszczañ-

skich.

Czy Platforma Oby-

watelska udzieli³a poparcia

W³odzimierzowi  Cimosze-

wiczowi jako kandydatowi

na senatora?

Co prawda nie udzie-

liliœmy oficjalnie poparcia

¿adnej osobie zwi¹zanej  z

inn¹ parti¹ ni¿ Platforma

Obywatelska, ale PO jest par-

ti¹ bardzo  otwart¹. Zale¿y

nam na tym, ¿eby Polsk¹ rz¹-

dzili odpowiedzialni  ludzie.

Senator Cimoszewicz jest

w³aœnie tak¹ osob¹, bardzo

dobrze mu  ¿yczymy. Dlate-

go na osobiste ¿yczenie Pre-

miera   nie wystawiliœmy kon-

kuruj¹cego kandydata w

okrêgu numer 61, który obej-

muje  powiaty: Siemiatycze,

Hajnówka, Bielsk Podlaski i

Wysokie Mazowieckie.

Zacz¹³ Pan karierê

polityczn¹ jako bardzo

m³ody cz³owiek. Czy obec-

nie docieraj¹ do PO równie

Cd. str. 2

Wywiad z Podlaskim Kuratorem Oœwiaty na nowy rok

szkolny 2011/2012
Podlasie potrzebuje jeszcze trochê czasu

Wies³aw Pietuch: Ob-

serwujemy w terenie stale

zmniejszaj¹c¹ siê iloœæ szkó³

wiejskich. Czy s¹ to s³uszne

decyzje i poparte jakimiœ ba-

daniami naukowymi?

Jerzy Kiszkiel, Podla-

ski Kurator Oœwiaty: Likwida-

cja ma³ych szkó³ wiejskich to

z³o¿ony problem. G³ówn¹ przy-

czyn¹ tego stanu s¹ czynniki de-

mograficzno-ekonomiczne: ni¿

demograficzny i wzrastaj¹ce

koszty utrzymania ma³ych

szkó³. Takie argumenty najczê-

œciej podaj¹ samorz¹dy, które

decyduj¹ siê na likwidacjê ma-

³ych placówek.

Czasem wynika to z

przemyœlanej strategii i planu

inwestycyjnego samorz¹dów,

które likwiduj¹ szko³y w sta-

rych budynkach o niskich stan-

dardach w zakresie warunków

kszta³cenia, a w ich miejsce

buduj¹ now¹ szko³ê o standar-

dach dostosowanych do wymo-

gów nowoczesnej edukacji.

W naszym kuratorium

ka¿dy przypadek rozpatrywany

jest indywidualnie. Nie wszyst-

kie uchwa³y o zamiarze likwi-

dacji szko³y uzyskuj¹ pozy-

tywn¹ opiniê
Cd. str. 2

I ju¿ mamy wrzesieñ ...

Pod naszym patronatem w ostatni¹ niedzielê sierpnia odby³y siê:

IV Festyn Rolnika i Przedsiêbiorcy po³¹czony z Do¿ynkami Gminnymi w Kalnicy gmina Brañsk,
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m³odzi ludzie i jakie maj¹

szanse w polityce, gdy w

partiach jakby skostnienie

kadrowe i blokada sto³-

ków?

Nie zauwa¿y³em ¿ad-

nej blokady sto³ków ani

skostnienia kadry odnoœnie

Platformy Obywatelskiej.

Najm³odszy radny Sejmiku

województwa  Podlaskiego

ma 26  lat, a jedna z naszych

radnych miejskich w  Bia-

³ymstoku to jeszcze student-

ka. Ponadto znaczny procent

na naszej  liœcie do Sejmu to

m³odzi ludzie w okolicach

trzydziestki. Mamy tak¿e

najwiêksz¹ w Polsce liczbê

kobiet na liœcie, nie tylko w

obowi¹zkowej  pierwszej

pi¹tce. Trudno zatem mówiæ

o skostnieniu struktury.

Odsetek  m³odych po-

s³ów w Platformie jest bez-

precedensowy. Jeszcze nigdy

w historii ¿adna partia nie

mia³a tylu m³odych pos³ów.

Oczywiœcie, ¿e jest im

nieco trudniej ni¿ wtedy, kie-

dy ja zaczyna³em.  Wtedy PO

by³a m³od¹ tworz¹c¹ siê par-

ti¹. Dzisiaj, w umocowanej

ju¿  partii œcie¿ka kariery jest

trudniejsza. Zw³aszcza  teraz,

kiedy  wyborcy stawiaj¹ nam

wy¿sze wymagania ni¿ 10

czy 5 lat temu.

Jak Pan pose³ po-

strzega rolê PO w powia-

tach bielskim i hajnow-

skim, z  czym pójdziecie tu

do wyborów?

Rozwój powiatu haj-

nowskiego w du¿ej mierze

zale¿y od polityki  rz¹du i

samorz¹du województwa.

Wiele mo¿liwoœci daj¹  roz-

poczête ju¿  inwestycje, np.

bezpoœrednie s¹siedztwo

Orli, a w niej budowa fabry-

ki  IKEI.. Te inwestycje jak i

aquapark w Hajnówce to w

du¿ej mierze  zas³uga lokal-

nych przedstawicieli PO. To

przedsiêwziêcie to wielki

sukces i szansa dla ca³ego re-

gionu. Widzimy tak¿e ko-

niecznoœæ powstrzymania

migracji mieszkañców. To

jeden z naszych g³ównych

celów.

Nazywam siê Damian

Raczkowski, mam 35 lat i je-

stem z wykszta³cenia  praw-

nikiem. Od pocz¹tku mojego

¿ycia jestem silnie zwi¹zany

z dwoma  miastami Podlasia.

Pierwsze z nich - Bia³ystok,

to miejsce gdzie siê  urodzi-

³em, studiowa³em  i gdzie

obecnie mieszkam wraz z ro-

dzin¹.  Drugie natomiast to

Choroszcz, miejscowoœæ w

której znajduje siê mój  dom

rodzinny i w której siê wycho-

wywa³em.

Uczy³em siê w III Li-

ceum Ogólnokszta³c¹cym im.

K. K. Baczyñskiego w Bia-

³ymstoku. Jestem absolwen-

tem Wydzia³u Prawa Uniwer-

sytetu w  Bia³ymstoku. Ukoñ-

czy³em równie¿ podyplomo-

we studia mened¿erskie w

Szkole G³ównej Handlowej w

Warszawie, a tak¿e podyplo-

mowe studia  zarz¹dzania fi-

nansami w ochronie zdrowia

realizowane przez Akademiê

Ekonomiczn¹ we Wroc³awiu.

Swoj¹ pracê zawo-

dow¹ rozpocz¹³em jako pra-

cownik handlowy, po czym

zosta³em kierownikiem sprze-

da¿y by nastêpnie za³o¿yæ

w³asn¹  dzia³alnoœæ gospo-

darcz¹ i zostaæ przedsiê-

biorc¹. Nastêpnie pe³ni³em

funkcjê Inspektora w Pañ-

stwowej Inspekcji Pracy. Od

roku 2001  pracowa³em na

stanowisku dyrektora Zak³a-

du Gospodarowania  Nieru-

chomoœciami w Bia³ymstoku

PKP S.A. odpowiadaj¹c m.

in. za budowê  bia³ostockie-

go dworca. W tym samym

czasie reprezentowa³em inte-

resy  Skarbu Pañstwa jako

cz³onek rady nadzorczej w

PKP Cargo S.A. Niezwykle

wa¿nym punktem w mojej

pracy zawodowej by³o dzia-

³anie w  strukturach samorz¹-

dowych jako radny miasta i

gminy Choroszcz, póŸniej

radny Powiatu Bia³ostockie-

go. To w rezultacie zaowoco-

wa³o objêciem  przeze mnie

funkcji Wicestarosty Powiatu

Bia³ostockiego.

W tym roku po raz ko-

lejny zosta³em wybrany Prze-

wodnicz¹cym Powiatu  Bia-

³ostockiego Ziemskiego Plat-

formy Obywatelskiej, prawie

300-osobowej  struktury, sku-

piaj¹cej ponad 30 radnych

gmin, powiatu, wójtów i  bur-

mistrzów.

Pierwszy raz startowa-

Cd. ze str. 1 ³em do Sejmu Rzeczypospo-

litej Polskiej w 2005  roku.

Maj¹c ósme miejsce na liœcie

wyborczej zdoby³em 5527

g³osów  poparcia co da³o mi

trzeci mandat poselski z listy

Platformy  Obywatelskiej. W

V kadencji Sejmu pracowa-

³em w Komisji Administracji

i  Spraw Wewnêtrznych oraz

Komisji Rozwoju Przedsiê-

biorczoœci, by tê  ostatni¹

zmieniæ na Komisjê Zdrowia.

W tej dwuletniej kadencji Sej-

mu  trzydziestokrotnie zabie-

ra³em g³os z mównicy sejmo-

wej, z³o¿y³em 97  interpelacji

i 17 zapytañ. W tym czasie

moje biuro poselskie udzieli-

³o  ponad 230 porad praw-

nych mieszkañcom Podlasia

i przesz³o 70 razy  podjê³o

bezpoœrednie dzia³ania w in-

dywidualnych ludzkich spra-

wach. W V  kadencji Sejmu

aktywnie dzia³a³em na rzecz

Wolnego Tybetu, w czym  po-

maga³a mi funkcja wiceprze-

wodnicz¹cego Zespo³u na

rzecz Wolnego  Tybetu.

W wyborach do Sejmu

w 2007 r. po raz drugi zosta-

³em wybrany Pos³em na  Sejm

RP. Startuj¹c z ramienia Plat-

formy Obywatelskiej zdoby-

³em  zaufanie i g³os 15762

wyborców. To dla mnie wiel-

ki zaszczyt móc  reprezento-

waæ nasz Region w Sejmie.

W VI kadencji zaanga-

¿owa³em siê w pracê Sejmo-

wej Komisji Zdrowia. Jako

jej wiceprzewodnicz¹cy pra-

cujê nad zmianami systemu

ochrony zdrowia w  Polsce.

Jestem tak¿e cz³onkiem Ko-

misji Sprawiedliwoœci i Praw

Cz³owieka oraz cz³onkiem

Rady Ochrony Pracy, która

nadzoruje warunki  pracy i

dzia³alnoœæ Pañstwowej In-

spekcji Pracy. W tej kadencji

anga¿ujê siê równie¿ w pra-

cê nastêpuj¹cych delegacji

parlamentarnych i grup bila-

teralnych: Zarz¹du Polskiej

Grupy Unii  Miêdzyparla-

mentarnej, Parlamentarnego

Zespo³u na rzecz Tybetu,  Pol-

sko-Brytyjskiej Grupy Parla-

mentarnej i Polsko-Tajlandz-

kiej Grupy  Parlamentarnej,

w której jestem przewodni-

cz¹cym. W najbli¿szych wy-

borach do Sejmu na bia³o-

stockiej liœcie PO mam nu-

mer 2.

Serdecznie pozdra-

wiam czytelników Wieœci

Podlaskich.

rozmawia³:

Wies³aw Pietuch

Podlasie potrzebuje jeszcze trochê czasu

Podlaskiego Kuratora  Oœwia-

ty, który zawsze zwraca uwagê

na funkcjê edukacyjn¹ szko³y,

a tak¿e na spo³eczno-kulturowe

aspekty funkcjonowania pla-

cówki oœwiatowej w œrodowi-

sku wiejskim.

Aby pomóc ma³ym wiej-

skim szko³om, pañstwo stwo-

rzy³o w prawie mechanizm

umo¿liwiaj¹cy ich przekazywa-

nie do prowadzenia np. stowa-

rzyszeniu, bez potrzeby likwi-

dacji szko³y. Gmina, po uzyska-

niu zgody kuratora oœwiaty,

mo¿e przekazaæ szko³ê, je¿eli

uczy siê w niej nie wiêcej ni¿

70 uczniów. Przekazanie odby-

wa siê na mocy uchwa³y rady

gminy,  po zawarciu umowy ze

stowarzyszeniem, która okreœla

miêdzy innymi obwód szko³y

lub warunki przyjmowania

uczniów i warunki korzystania

z mienia przejêtej szko³y.

Czy dzieci, dowo¿one
od wczesnych godzin rannych
i przebywaj¹ce czêsto do póŸ-
nych godzin popo³udniowych
w szko³ach zbiorczych, objê-
te s¹ nale¿yt¹ i dostateczn¹
opiek¹ pedagogiczn¹, le-
karsk¹, do¿ywianiem?

Z pewnoœci¹ dowo¿enie
nie jest zjawiskiem korzystnym
w procesie edukacyjnym. Pro-
wadzone w szko³ach ewaluacje
i kontrole wskazuj¹ np. na trud-
noœci w korzystaniu przez
uczniów doje¿d¿aj¹cych z do-
datkowej oferty edukacyjnej –
z zajêæ pozalekcyjnych i po-
zaszkolnych.

Organizacja opieki pe-
dagogicznej, lekarskiej i do¿y-
wiania uczniów korzystaj¹cych
z dowo¿enia zale¿y od warun-
ków w konkretnej szkole. Nie
mamy sygna³ów o z³ym stanie
tej opieki. Jej poziom zale¿y
tak¿e od umiejêtnoœci wspó³-
pracy dyrektora szko³y z orga-
nem prowadz¹cym, a tak¿e od
zrozumienia problemów
oœwiatowych przez w³adze sa-
morz¹dowe.

Z rozmów z wieloma
nauczycielami WF wy³ania siê
obraz znacznego obni¿enia
poziomu zdrowotnego i
sprawnoœciowego dzieci i m³o-
dzie¿y. Sale gimnastyczne i
Orliki s¹ czêsto zamkniête,
brak œrodków dla nauczycieli
na zajêcia pozalekcyjne, SKS.
Jak temu zaradziæ?

Nie wszystkie bol¹czki
polskiej szko³y wynikaj¹ z bra-
ku œrodków finansowych.
Prawda jest te¿ taka, ¿e czêœæ
nauczycieli wychowania fi-
zycznego nastawia siê na sport
„wyczynowy”, na „wynik” i

pracuje tylko z uczniami o du-
¿ej sprawnoœci fizycznej,
mniejsz¹ wagê przywi¹zuj¹c
do tzw. sportu masowego.
Œwiadcz¹ o tym m.in. wyniki
monitoringu, które pokazuj¹
s³abe wykorzystanie, jak do tej
pory, alternatywnych form za-
jêæ z wf. Organy prowadz¹ce
szko³y dbaj¹ o rozwój bazy
sportowej i przeznaczaj¹ œrod-
ki na organizacjê zajêæ poza-
lekcyjnych, w tym sportowych.
Wiele zale¿y od samych na-
uczycieli – ich zaanga¿owania
i umiejêtnoœci motywowania
uczniów do udzia³u w zajê-
ciach sportowych i aktywnoœci
fizycznej po zajêciach szkol-
nych.

 Jakie dzia³ania w no-
wym roku szkolnym podej-
mie nasze Kuratorium, aby
przybli¿yæ i wyrównaæ szan-
se edukacyjne uczniów ze œro-
dowisk wiejskich i ma³omia-
steczkowych. Czy i jak wzra-
sta poziom kadry pedagogicz-
nej?

Wyrównywanie szans
edukacyjnych jest elementem
polityki oœwiatowej pañstwa.
S³u¿y temu m.in. upowszech-
nianie edukacji przedszkolnej
oraz reforma programowa re-
alizowana od dwóch lat. Kura-
torium realizuje m.in. progra-
my rz¹dowe Radosna Szko³a,
wyprawka szkolna, program
do¿ywiania. Dofinansowujemy
organizacjê wypoczynku dzie-
ci i m³odzie¿y. Zachêcamy do
korzystania ze œrodków unij-
nych, programów grantowych
ró¿nych organizacji pozarz¹-
dowych.

Poziom wykszta³cenia
kadry pedagogicznej stale
wzrasta. Poprawa w tym zakre-
sie jest konsekwencj¹ reformy
systemu edukacji, która wymu-
si³a podnoszenie kwalifikacji,
w tym wymogi dotycz¹ce
awansu zawodowego nauczy-
cieli. Wa¿na jest tak¿e œwiado-
moœæ nauczycieli, i¿ jakoœæ
pracy szko³y zale¿y tak¿e od
poziomu ich kwalifikacji i
umiejêtnoœci. Wydaje siê te¿,
¿e wiêksza i bogatsza jest ofer-
ta oœrodków doskonalenia na-
uczycieli.

W roku szkolnym 2011/
2012 ¿yczê Pañstwu Dyrekto-
rom i Nauczycielom wielu
sukcesów pedagogicznych i
pomyœlnej realizacji planów
zawodowych. ¯yczê te¿ satys-
fakcji i radoœci z codziennej
pracy, która choæ czêsto trud-
na, to jednak warta wysi³ku,
bo jej celem jest dobro m³o-
dego pokolenia Polaków.
rozmawia³: Wies³aw Pietuch

Cd. ze str. 1

I ju¿ mamy wrzesieñ ...



Wieœci Podlaskie                                                                                                                                                                                                         3

19 sierpnia 2011 r.
gminê Czy¿e odwiedzi³ Pre-
zydent Bronis³aw Komo-
rowski. W imieniu wszyst-
kich mieszkañców Gminy
Czy¿e chlebem i sol¹ powi-
ta³a Pana Prezydenta delega-
cja w sk³adzie: Pani Alla
Woroniecka mieszkanka
miejscowoœci Czy¿e i Pan
Miko³aj Kuprianowicz –

mieszkaniec miejscowoœci
Klejniki. W imieniu m³o-
dzie¿y kwiaty Panu Prezy-
dentowi Rzeczpospolitej
Polskiej wrêczyli przedsta-
wiciele Dru¿yny Harcerskiej
dzia³aj¹cej przy Zespole
Szkó³ w Czy¿ach.

Na scenie gor¹co
przywita³ Prezydenta Wójt
Gminy Czy¿e Jerzy Wasiluk

Œwiêto Przemienienia Pañskiego - Grabarka 2011

Prezydent w Gminie Czy¿e
oraz Pose³ na Sejm Robert
Tyszkiewicz. Nastêpnie g³os
zabra³ Prezydent Bronis³aw
Komorowski dziêkuj¹c za
poparcie w ostatnich wybo-
rach prezydenckich i prosi³
o aktywnoœæ wyborcz¹ w
zbli¿aj¹cych siê wyborach.

Na zakoñczenie
Prezydent otrzyma³
obraz przedstawiaj¹cy
Cerkiew pod wezwa-
niem Zaœniêcia Naj-
œwiêtszej Bogarodzicy
w Czy¿ach, po czym
uda³ siê na kilkuminu-
towe spotkanie z sa-
morz¹dowcami.

Portal U.G. Czy¿e



Pary ma³¿eñskie obchodz¹ce  Platynowe Gody
Lidia i Jan Antoniuk ze Stryk.
Walentyna i Bazyli Chomaniuk z Rajska,
Nadzieja i Bazyli Denisiuk z Plosek,
Nina i Micha³ Korszak z Chrabo³,
Zenaida i Bazyl Korszak z Chrabo³
Katarzyna i Boles³aw Kuczyñski z Krzywej,
Maria i Bazyl Kuptel z  Parcewa,
Maria i Borys Monachowicz z Augustowa,
Nina i Stefan Nowiccy z Augustowa,
Zenaida i Micha³ Pacewicz z Kot³ów,
Lidia i Miko³aj Paniutycz z Krzywej,
Nadzieja i Jan Romaniuk z Dubia¿yna,
Olga i Aleksy Szachowicz z Sak,
Maria i Grzegorz Wo³osik z Knoryd,
Zenobia i Miko³aj ¯ukowscy z Kot³ów,
Maria i Jan Grabowscy z Sobótki,
Nadzieja i Karp Awramiuk z Treszczotki,
Katarzyna i Miko³aj Mackiewicz z Widowa,
Maria i Onufry Zawadzcy z Zawad.
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Z£OTE GODY W GMINIE

Walenty Ga³uszewski, Raisa Rajecka

Nadzieja i Bazyl Denisiuk

Katarzyna i Boles³aw Kuczyñscy Micha³ Kuptel

Maria i Borys Monachowicz

Zenaida i Micha³ Pacewicz

Olga i Aleksy Szachowicz

Olga i Miko³aj Aleksiejuk

Nina i Grzegorz Dorosz

Maria i Stefan Gliwa

Nadzieja i Jerzy Golonko

Wiera i Józef Kaczewscy

Szanowni Jubilaci !

Dziœ obchodzimy piêkne Jubileusze. Ma-
cie Pañstwo za sob¹ 60 i 50 lat wspólnego po-
¿ycia. To doskona³a okazja, aby przywo³aæ
wspomnienia radosnych chwil, a jednoczeœnie
spojrzeæ w przysz³oœæ z wiar¹, ¿e jeszcze wiele
dobrego przed Wami. Dla wielu m³odych lu-
dzi, którzy równie¿ dzisiaj Wam towarzysz¹,
jesteœcie wzorem. Otoczeni najbli¿szymi  oso-
bami – dzieæmi, wnukami, prawnukami, przy-
jació³mi, macie prawo byæ dumni z tego, co
osi¹gnêliœcie, z Waszych wspólnych sukcesów,
trwa³oœci uczuæ oraz z tego, ¿e razem potrafili-
œcie przebrn¹æ przez trudy wspólnego ¿ycia.

W tym uroczystym dniu przyjmijcie naj-
lepsze i najserdeczniejsze  ¿yczenia zdrowia i
wszelkiej pomyœlnoœci. ¯yczê Pañstwu jeszcze
wielu piêknych lat spêdzonych razem, pocie-
chy z dzieci i wnuków, wszystkiego, co daje
radoœæ oraz wielu wzruszeñ. B¹dŸcie nadal tak
samo dobrzy dla siebie i innych jak dotychczas.

Wójt Gminy Bielsk Podlaski

 mgr Raisa Rajecka
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Nina i Pawe³ Bazyluk

Wiera i W³odzimierz Krasowscy

Nina i Dymitr Parfieniuk

Nadzieja i Bazyli Pop³awscy

Nadzieja i Miko³aj Tomczuk

Maria i Aleksy Waku³a

Nina i Miko³aj Wasilewscy

Walentyna i Sergiusz Weremczuk

Iryda i Sergiusz Zinkiewicz

Aldona i Jan ¯arscy

Stanis³awa i Jan Józef ¯arscy

Anna i Jan Bagiñscy

Zoja i Aleksander Baran

Pary ma³¿eñskie obchodz¹ce Z³ote Gody
Olga i Miko³aj Aleksiejuk z Widowa,
Anna i Jan Bagiñscy z Ho³od,
Marianna Wanda i Jan Bagiñscy z Grabowca,
Zoja i Aleksander Baran z Chrabo³,
Nina i Pawe³ Bazyluk z Knoryd,
Nadzieja i Aleksander Bondaruk z Dubia¿yna,
Nina i Grzegorz Dorosz z Knoryd,
Maria i Stefan Gliwa z Chrabo³,
Olga i Aleksander Gliwa z Chrabo³,
Nadzieja i Jerzy Golonko z Treszczotek,
Olga i Jan Iwaniuk z Plutycz.
Wera i Józef Karczewscy z Plutycz,
Lidia i Andrzej Korpacz z Plutycz,
Nadzieja i Sergiusz Kozak z Augustowa,
Wiera i W³odzimierz Krasowscy z Knoroz,
Nina i Dymitr Parfieniuk z Treszczotek,
Olga i Andrzej Pietrowscy z Szasta³,
Nadzieja i Bazyli Pop³awscy z Plosek,
Regina i Ludwik Radkiewicz z Na³óg,
Irena i Aleksander Sidoruk z Knoroz,
Nadzieja i Miko³aj Tomczuk z Dubia¿yna,
Maria i Aleksy Waku³a z Husak,
Nina i Miko³aj Wasilewscy z Proniewicz,
Walentyna i Sergiusz Weremczuk z Koz³ów,
Halina i Piotr Wyszyñscy z Brzeœcianki,
Iryda i Sergiusz Zinkiewicz z Mokrego,
Aldona Tekla i Jan ¯arscy ze Skrzypek Du¿ych,
Stanis³awa i Jan ¯arscy z Grabowca.
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NAREWKA           NAREWKA           NAREWKA

Czytanie w Siemianówce
Z filii Gminnej Biblio-

teki Publicznej w Siemia-

nówce korzysta 48 czytelni-

ków, najwiêcej w wieku od

18 do 35 lat. Biblioteka ma 6

– tysiêczny ksiêgozbiór i

wzbogaca go- w miarê posia-

danych œrodków – o 20 – 30

woluminów rocznie. S¹ tu te¿

niektóre czasopisma, miêdzy

innymi „Kurier Poranny”,

„Czasopis”, „Parki Narodo-

we”, „Puszczyk” i „Wieœci

Podlaskie”.

Filia posiada piêæ

komputerów i s¹ one pod³¹-

czone do internetu.

Czytelnicy wypo¿y-

czaj¹ ksi¹¿ki o tematyce oby-

czajowej oraz powieœci gro-

zy i sensacji. M³odzie¿ naj-

czêœciej dobiera sobie lektu-

ry szkolne, czyli to co nale-

¿y przeczytaæ. Do aktywnych

czytelników nale¿¹: Barbara

Birycka, Halina NiedŸwiedŸ,

Aneta Oniœkiewicz. Z grona

dzieci w czytaniu wyró¿niaj¹

siê: Kamila Mackiewicz,

Magda Gromotowicz, An-

d¿elika Suchodo³a, Krzysz-

tof Birycki i Dominika Su-

chodo³a.

Kierowniczka placów-

ki, Halina Pañkowska, nie

tylko wypo¿ycza ksi¹¿ki, ale

te¿ prowadzi zajêcia biblio-

teczne i swietlicowe.      (jc)

Na naszych
drogach

Od niedawna piêæ wsi
w gminie Narewka ma wy-
asfaltowane ulice. To Kapi-
tañszczyzna, Ochrymy, S³o-
bódka, Podlewkowie i Miñ-
kówka. Mieszkañcy Kapi-
tañszczyzny maj¹ asfalt we
wsi i do s¹siedniej du¿ej wsi
Lewkowo Stare. A ze S³o-
budki – wyasfaltowany 2-
kilometrowy odcinek drogi
do szosy wojewódzkiej z
Juszkowego Grodu do Bon-
dar, Lewkowa Nowego, Na-
rewki i do Nowosad. Z
Ochrym po asfaltowym dy-

Do zobaczenia na szlaku
Na terytorium Pusz-

czy Bia³owieskiej wyzna-
czono dwanaœcie szlaków
turystycznych – pieszych i
rowerowych. Trasy szlaków
biegn¹ drogami ¿wirowymi
lub asfaltowymi o ma³ym
natê¿eniu ruchu drogowego.
Prowadz¹ zarówno przez
Puszczê, jak i przez wsie i
pola. Oto niektóre z nich.
Zapraszamy!

Szlak z Bia³owie¿y

do Siemianówki (niebieski,

41km).

Szlak prowadzi przez
wieœ Pogorzelce, gdzie za-
chowa³a siê drewniana ar-
chitektura wsi podlaskiej.
Nastêpnie przez uroczysko
Stara Bia³owie¿a („Szlak
Dêbów Królewskich”),
Gruszki, Babi¹ Górê (wie¿a
widokowa) koñczy siê w
Siemianówce. W Siemia-
nówce mo¿na podziwiaæ
drewnian¹ architekturê oraz

cerkiew z XVIII wieku. Cie-
kawostk¹ jest fakt, ¿e wieœ
le¿y poni¿ej poziomu wody
Zalewu Siemianówka i jest
chroniona wa³em przed za-
laniem.

Szlak Carska Tropi-

na (czarny, 4 km).

To dawna droga my-
œliwska, a obecnie jest to
szlak ³¹cz¹cy Kosy Most
(wie¿a widokowa) ze szla-
kiem niebieskim Bia³owie-
¿a – Siemianówka. Na szla-
ku zosta³y wybudowane
k³adki i punkt widokowy
nad rzek¹ Narewk¹.

Szlak Bia³owie¿a –

Narewka (¿ó³ty, 21 km).

Trasa biegnie przez
wieœ Pogorzelce i uroczysko
Stara Bia³owie¿a, gdzie
znajduje siê  kilkusetmetro-
wa œcie¿ka – „Szlak Dêbów
Królewskich”. Dalej, drog¹
narewkowsk¹ szlak prowa-
dzi do Narewki.            (jc)

Puszczañskie Kurhany
Kurhany maj¹ kszta³t

p³askiego sto¿ka o kolistej
podstawie i o œrednicy od
kilku do kilkunastu, a cza-
sem nawet do dwudziestu
metrów. S¹ to miejsca po-
chówku zmar³ych, nad któ-
rymi usypywano ró¿nej
wielkoœci ziemne kopce. S¹
one jednymi z najstarszych
œladów bytnoœci cz³owieka
w Puszczy Bia³owieskiej.

W Puszczy zlokalizo-
wano oko³o 100. stanowisk
z kilkuset kurhanami. Naj-
wiêksze cmentarzysko – ze
130 grobami – wystêpuje w
uroczysku Szczekotowo na
terenie Nadleœnictwa Haj-
nówka. Trzydzieœci lat temu
utworzono tu rezerwat ar-
cheologiczno-przyrodniczy
„Szczekotowo”.

Kurhany w Puszczy
Bia³owieskiej zbadane s¹ w
10 procentach. Niew¹tpli-
wie kryj¹ one wiele tajem-
nic. Jest ich du¿o i wystêpuj¹

na terenie ca³ego komplek-
su leœnego. W Puszczy nie
ma œladów po osadach, na-
tomiast s¹ kurhany. W miej-
scu ich wystêpowania pora-
sta prastara puszcza. Miêdzy
innymi w miejscu najwiêk-
szego cmentarzyska – w
Szczekotowie – rosn¹ 300-
u i 400-uletnie drzewa,
g³ównie dêby, jesiony i
œwierki. Prastare groby na
prawym brzegu puszczañ-
skiej rzeki £utowni, znaj-
duj¹ siê w tak zwanej d¹bro-
wie œwietlistej.

Bia³owieskie kurhany
maj¹ s³owiañski rodowód.
Czas ich powstania przypa-
da na okres od prze³omu X
– XI do polowy XII wieku.
Spora liczba miejsc pochów-
ków œwiadczy o tym, ¿e ob-
szar Puszczy Bia³owieskiej
by³ stosunkowo gêsto za-
mieszkany przez cz³owieka
ju¿ w œredniowieczu.

(C)

waniku mo¿na dojechaæ do
Podlewkowia, Lewkowa
Nowego lub Narewki.

W tym roku po³o¿ono
asfalt na ulicy we wsi Pod-
lewkowie oraz za wieœ do
zbiegu dróg o nawierzchni
¿wirowej do Bernackiego
Mostu i do Suszczego Bor-
ku. Równej, asfaltowej na-
wierzchni ulicy doczekali
siê mieszkañcy Miñkówki.
Oni ju¿ je¿d¿¹ asfaltow¹
drog¹ do Narewki.

(jc)

Redakcja

"Wieœci Podlaskich"

poszukuje na terenie

Bielska Podlaskiego

i

Hajnówki

kolporterów
docelowych,
którzy dwa razy

w miesi¹cu

dostarczaliby

nasz¹ gazetê

do biur, instytucji,

organizacji, sklepów

na terenie

w/w miast.

Zg³oszenia

telefoniczne:

85 653 76 51,

531 530 691,

601 724 296

w godz.10 - 14.
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¯ydzi bia³ostoccy od
dawna uchodzili za przebo-
jowych i odwa¿nych. To za-
pewne te cechy charakteru
zadecydowa³y o tym, ¿e 16
sierpnia 1943 roku jako dru-
dzy w Polsce po powstaniu

68 rocznica powstania w bia³ostockim getcie

w getcie warszawskim pod-
nieœli broñ i rêce przeciwko
hitlerowcom. Walczyli zale-
dwie kilka dni – nielicznym
uda³o siê uciec do pobliskich
lasów, ogromna wiêkszoœæ

zosta³a wywieziona do obo-
zu zag³ady w Treblince.

Okolicznoœci te
przedstawi³ w dramatycz-
nym przemówieniu, Jakob

Kagan, prezes Stowarzysze-
nia By³ych Mieszkañców
Bia³egostoku i Okolic w

„Dzia³aj¹” na terenie
ca³ego województwa. Za-
pewne podobaj¹ siê im wody
czyste i trawy zielone. Ale
my akurat us³yszeliœmy o
problemach rolników z gmi-
ny Boæki. Na nie czyszczo-
nych rowach melioracyj-
nych, na okolicznych rzecz-
kach, na przepustach futrza-
œci budowniczowie rozpo-
czêli wiele inwestycji wod-
nych. W efekcie zalanych
zosta³o kilkaset hektarów
³¹k, pastwisk i pól, a nawet

odcinki drogi „19”. Bobry
„pracuj¹” w okolicy wsi Sie-
kluki, Bodaki, Bodaczki,
Bystre,Sasiny. Agencja Re-
strukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa ju¿ w roku
ubieg³ym zmniejszy³a rolni-
kom kwoty mleczne, a w
tym roku chce je odebraæ.
Wies³aw Osmólski, rolnik z
Bystrego: z czego bêdê ¿y³
– straty oceniam na blisko
50 tysiêcy z³otych, a odszko-
dowañ nie widaæ.

Sekretarz UG w Boæ-
kach, Stanis³aw
Charyton: wys³a-
liœmy pismo do
Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony
Œrodowiska w
Bia³ymstoku z
pewnymi wnio-
skami (³owiæ je i
przesiedlaæ, od-
s t r z e l i w a æ ? ) .
Obok zamiesz-
czamy komentarz
do sprawy RDOŒ
w Bia³ymstoku.

(piw)

Zdajemy sobie sprawê
z powagi problemu i skali
szkód wyrz¹dzanych przez
bobry. W tym roku podlascy
rolnicy z³o¿yli ju¿ blisko
1000 wniosków o odszkodo-
wanie, a RDOŒ dot¹d osza-
cowa³a szkody na ponad 800
tys. z³. Naszym priorytetem
jest jednak nie tylko wyp³a-
ta odszkodowañ - a przeciw-
dzia³anie szkodom powodo-
wanym przez bobry.

Niestety, propozycja
wielu gmin, by od³awiaæ bo-
bry i przesiedlaæ je w inne
miejsca jest problematycz-
na. Po prostu - nie ma do-
k¹d od³owionych bobrów
przesiedlaæ. W Polsce
mieszka ok. 45 tys. bobrów,
wwojewództwie podlaskim-
15 tys. Oznacza to, ¿e 1/3 po-
pulacji bobrów mieszka
na terenie jednego woje-
wództwa przez co zagêszcze-
nie jest du¿e i bardzo trudno
znaleŸæ miejsce gdzie nie
by³oby jeszcze rodziny bo-
browej. A zbyt du¿a liczba
osobników w jednym miej-

Bobry w gminie Boæki
scu mo¿e spowodowaæ, ze
bobry zaczn¹ ze sob¹ wal-
czyæ. Dlatego RDOŒ próbu-
je pomóc rolnikom na inne
sposoby. Staramy siê zapo-
biegaæ szkodom wydaj¹c
zgodê na rozbiórkê tam bo-
browych, montuj¹c w tamy
bobrowe specjalne rury, któ-
re obni¿aj¹ poziom wody i
przeciwdzia³aj¹ podtopie-
niem. Ostatecznoœci¹ jest
zgoda na odstrza³.

Poinformowaliœmy
ju¿ Urz¹d Gminy w Boækach
o tych mo¿liwoœciach i spo-
sobach gospodarowania po-
pulacj¹ bobra na terenie ich
gminy i obecnie czekamy na
ich wniosek. Zdajemy sobie
sprawê, ¿e bobry niszcz¹
tak¿e drzewostan a budowa-
ne przez nie tamy przyczy-
niaj¹ siê do zalewania pól i
³¹k ale jest to jednoczeœnie
zwierze chronione, które po-
zytywnie wp³ywa na przyro-
dê. W tworzonych przez bo-
bry zbiornikach wodnych
rozpoczynaj¹ siê procesy
torfowiskowe i pojawiaj¹ siê

rzadkie gatunki roœlin i zwie-
rz¹t. W Polsce trwaj¹ obec-
nie prace nad strategi¹ go-
spodarowania populacj¹
bobra. Po jej sporz¹dzeniu
bêdzie mo¿liwa dok³adna
ocena populacji tego gatun-
ku i podjêcia ewentualnych
dalszych dzia³añ w tej kwe-
stii.

Serdecznie pozdra-
wiam i czekam na ewentu-
alne pytania.

MA£GORZATA  WNUK
Specjalista ds. informacji

o œrodowisku oraz komunikacji

spo³ecznej

Izraelu. 16 sierpnia br. kwia-
ty i wieñce w miejscu spa-
lonej przez hitlerowców
wraz ze spêdzonymi ¯yda-
mi bia³ostockimi synagogi,
z³o¿yli bia³ostoccy rodacy z
Izraela, przedstawiciele
w³adz wojewódzkich i miej-
skich, s³u¿b mundurowych,

ambasady Izraela w Warsza-
wie, ambasady USA w War-

szawie, konsulatu Republi-
ki Bia³oruœ w Bia³ymstoku,
mieszkañcy Bia³egostoku.

Nieco póŸniej podob-
na uroczystoœæ odby³a siê
pod pami¹tkowym obeli-
skiem na ̄ abiej, gdzie przy-
byli równie¿  przedstawicie-
le Bialystok Center z Nowe-

go Jorku, Stowarzyszenia
Bia³ystok-Izrael z Bia³ego-
stoku, katolicki arcybiskup
bia³ostocki i prawos³awny
biskup bia³ostocko-gdañski,
m³odzie¿   z Izraela i Euro-
py porz¹dkuj¹ca bia³ostocki
cmentarz ¿ydowski na
ul.Wschodniej.

Jakob Kagan: Pa-
miêci pomordowanych nie
mo¿na porzuciæ. Nawet jeœli
nie maj¹ grobów, ich dusze
bêd¹ ¿yæ w naszych sercach
po wsze czasy.                   (piw)
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Kuriany 900 m2

62 000 PLN

Rogawka ziemia rolna 20118 m2

58 000 PLN

Mieszkanie 1 pokojowe 20 m2 Dubois

100 000 PLN

Mieszkanie 1 pokojowe 24 m2 Wierzbowa

128 000 PLN

Mieszkanie 1 pokojowe 30 m2 Weso³a

140 000 PLN

Mieszkanie 2 pokojowe 36 m2 Skrajna

195 000 PLN

Mieszkanie 2 pokojowe 55 m2 Grottgera

227 000 PLN

Mieszkanie 3 pokojowe 65 m2 Palmowa

237 000 PLN

Mieszkanie 4 pokojowe 62 m2 Piastowska

216 000 PLN

Zabudowa jednorodzinna 200/700 Dojlidy

350 000 PLN

ul. Legionowa 30 lok. 105 (Sienny Rynek)
biuro@sokolowscynieruchomosci.pl
tel 85 742 88 48; kom. 513 248 804

Centrum Okulistyczne

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

tel.rejestracji: 85 746-05-48

- operacje zaæmy oraz inne zabiegi
okulistyczne

- wszczepianie soczewek
amerykañskiej firmy Alcon
i soczewek akomodacyjnych

- leczenie jaskry;
komputerowe badanie pola

widzenia,laseroterapia
- GDX - urz¹dzenie laserowe mierz¹ce

poziom zaawansowania jaskry
- leczenie cukrzycy:angiografia

fluoresceinowa,laseroterapia
- OCT - nowoczesna diagnostyka jaskry

i siatkówki
- dobór soczewek kontaktowych

- dobór okularów, salon optyczny

CHIRURGIA OKULISTYCZNA
(umowa z NFZ)


