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Drodzy Pañstwo,
Media lokalne, które wspó³tworzycie s¹ wspól-

nym dobrem autorów,redaktorów i czytelników.
Od lat Wasza praca jest szko³¹ prawdziwego-

uczestnictwa w ¿yciu lokalnych spo³ecznoœci. Szko³¹
bycia "tu i teraz". Pe³nicie rolê rzeczników i poœredni-
ków Waszej wspólnoty,otwieracie wa¿ne dyskusje o
wspólnych sprawach, po prostu: na co dzieñ praktyku-
jecie samorz¹dnoœæ.

Dziœ chcê Wam za to wszystko serdecznie podziê-
kowaæ.

W ten szczególny œwi¹teczny czas ¿yczê Wam
Wszystkim, byzawsze towarzyszy³o Wam poczucie, ¿e
jesteœcie czêœci¹ wspólnoty obywatelskiej i wa¿n¹ in-
stytucj¹ lokalnej demokracji. ¯yczê, by to przekonanie
dyktowa³o Wam decyzje redakcyjne i by³o istot¹ Wa-
szej misji publicznej.

Zdrowych i pogodnych Œwi¹t Bo¿ego Narodze-
nia,wszelkiej pomyœlnoœci w nadchodz¹cym 2010 roku!

Donald Tusk
Premier RP

Dziœ wszyscy politycy
to za³atwiacze, bezideowcy

i cynicy.
Tomasz Jastrun

Po raz jedenasty w Hajnówce i po raz szósty w
Bielsku Podlaskim przystêpujemy do wyboru najpopu-
larniejszego sportowca. Podobnie jak w latach ubieg³ych
najpierw wybierzemy najpopularniejszych sportowców
w poszczególnych gminach a nastêpnie najpopularniej-
szego sportowca i trenera w powiecie bielskim i hajnow-
skim.

Plebiscyty sportowe „Wieœci”

Startujemy
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W po³owie grudnia w
Zespole Szkó³ Zawodowych
nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w
Bielsku odby³a siê uroczysta
inauguracja organizowane-
go po raz pi¹ty Turnieju
Wiedzy o Spó³dzielczoœci i
pierwszego konkursu histo-

rycznego pod has³em „Od-
krywcy lokalnej historii
spó³dzielczoœci”. Inaugura-
cji towarzyszy³a konferencja
popularno - naukowa, pre-
zentacja oferty edukacyjnej
Akademii Podlaskiej, wysta-
wa wydawnictw dotycz¹-

Bielska inauguracja V Turnieju Wiedzy o Spó³dzielczoœci i konkursu historycznego
„Odkrywcy lokalnej historii spó³dzielczoœci”.

Los mój widzê w spó³dzielni
cych udzia³u Polski w Unii
Europejskiej. Organizato-
rem imprezy by³ Komitet
Organizacyjny V Turnieju
Wiedzy o Spó³dzielczoœci
we wspó³pracy ze Spó³dziel-
ni¹ Uczniowsk¹ „Smakosz”
dzia³aj¹c¹ w ZSZ nr 4 i dy-

rekcj¹ szko³y. Uczestniczy-
³a w niej licznie m³odzie¿,
nauczyciele i dyrektorzy
szkó³ z terenu Bielska Pod-
laskiego oraz powiatów:
bialskopodlaskiego, haj-
nowskiego, siemiatyckiego i
bia³ostockiego. Debacie o

spó³dzielczoœci przys³uchi-
wali siê tak¿e zaproszeni
goœcie z Krajowej Rady
Spó³dzielczej, Podlaskiego
Oddzia³u Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, KRUS, w³adz lokal-
nych, przedsiêbiorców, PSS

„Spo³em” w Bielsku Podla-
skim, dyrektorzy oddzia³ów
BS w Brañsku  i mediów lo-
kalnych. Na spó³dzielcz¹
imprezê przyby³ tak¿e pose³
Krzysztof Jurgiel, wiceprze-
wodnicz¹cy sejmowej Ko-
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18 grudnia 2009 roku w sali konferencyj-
nej Urzêdu Gminy Narew odby³a siê bardzo mi³a uroczy-
stoœæ wrêczenia medali za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
W tym roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyzna³
odznaczenia 17 parom ma³¿eñskim zamieszka³ym w Gmi-
nie Narew.

Uroczystoœæ otworzy³ Wójt Gminy Narew Jakub Sa-
dowski, który z³o¿y³ przyby³ym parom najserdeczniejsze
¿yczenia zdrowia oraz d³ugich lat ¿ycia. Nastêpnie Wójt
dokona³ wrêczenia odznaczeñ, zaœ kwiaty przekaza³ przy-
by³y w tym dniu do Narwi Œwiêty Miko³aj.

Medalami za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie odzna-
czeni zostali:

* Jadwiga i Leon ¯akiewicz
* Walentyna i Konstanty Kurianowicz
* Danuta i W³adys³aw Ambro¿ewicz
* Zinaida i W³odzimierz Iwaniuk
* Walentyna i Teodor Romaniuk
* Lidia i Jan Sadowscy
* Luba i Leoncjusz Kononiuk
* Anna i Grzegorz Ostapkiewicz
* Katarzyna i Bazyli Leszczyñscy
* Olga i Miko³aj Wasiluk
* Katarzyna i Piotr Pawluczuk
* Nadzieja i Miko³aj Iwaniuk
* Zofia i W³odzimierz Andrejuk-Dmitruk
* Nadzieja i Grzegorz Grygoruk
* Lidia i Aleksander Ostapczuk
* Luba i Micha³ Androsiuk
* Leokadia i W³adys³aw £êczyccy
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej odby³a siê czêœæ ar-

tystyczna uroczystoœci w wykonaniu dzieci ze Szko³y Pod-

Z£OTE GODY

stawowej w Narwi. Jako pierwsi monta¿ s³owno – muzycz-
ny zaprezentowali uczniowie klasy IIIb pod kierownictwem
Anny Jakoniuk.

Nastêpnie wyst¹pili wspólnie uczniowie klas Ia i IIb
przygotowani przez Irenê Dulko oraz Lucynê Ruszuk. Przed-
stawili oni kilka piosenek oraz tañców, nawi¹zuj¹c równie¿
do zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Na zakoñczenie by³y ¿yczenia od najbli¿szych oraz
wspomnienia przy symbolicznej lampce szampana.

Portal U.G. Narew

Los mój widzê w spó³dzielni

misji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, a pisma z ¿yczeniami
do organizatorów przes³ali:
Marek Sawicki, obecny mi-
nister rolnictwa i rozwoju
wsi, Marie- Therese Duffy-
Haeusler, dyrektor Przedsta-
wicielstwa KE w Warsza-
wie, Henryk Smolarz, prezes
KRUS oraz wojewoda pod-
laski, Maciej ¯ywno i wice-
wojewoda, Wojciech
Dzierzgowski.

Uczestników in-
auguracji powita³ dr
Miko³aj Jalinik, dyrek-
tor ZSZ nr 4 ¿ycz¹c
udanych obrad i sukce-
sów w przysz³ych zma-
ganiach konkurso-
wych. Nastêpnie  za³o-
¿enia   programowo-
organizacyjne V Tur-
nieju Wiedzy o Spó³dziel-
czoœci i I Konkursu
Historycznego pod has³em
„Odkrywcy lokalnej historii
spó³dzielczoœci”, przedsta-
wi³ Hieronim T. Wawrzyñ-
ski. Najbardziej zaanga¿o-
wanym osobom w dotych-
czasow¹ organizacjê turnie-
jów  wiedzy   spó³dzielczej
wrêczono listy pochwalne

prezesa KRS, Alfreda Do-
magalskiego. Podczas kon-
ferencji popularno- nauko-
wej na temat: „Czy spó³-
dzielcze idee s¹ bliskie m³o-
demu pokoleniu? Czy s¹
szans¹ na  ¿yciowy sukces?
Swoje referaty wyg³osili za-
równo naukowcy, politycy,
praktycy i dzia³acze spó³-
dzielczoœci oraz uczniowie
wszystkich typów szkó³. Dr

Krzysztof Lachowski z Kra-
jowej Rady Spó³dzielczej
próbowa³ daæ odpowiedŸ na
pytanie, co m³odemu cz³o-
wiekowi mo¿e daæ spó³-
dzielczoœæ. Jak w dziejach
polskiej spó³dzielczoœci po-
szukiwaæ idea³ów i bohate-
rów do naœladowania poka-
za³a  prof. Zofia Chyra- Ro-
licz z Akademii Podlaskiej

w Siedlacach, a prof. Maria
Stanowska wspierana przez
grupê studentów Akademii
Podlaskiej przekonywa³a do
potrzeby zdobywania rzetel-
nej wiedzy i kszta³cenia siê
na poziomie wy¿szym. Obie
panie profesor wspar³ pose³
Krzysztof Jurgiel, który
stwierdzi³, ¿e spó³dzielnie z
prawdziwego zdarzenia to
szansa na rozwi¹zanie wie-

lu problemów gospo-
darczych i spo³ecz-
nych i mo¿liwoœæ ka-
riery dla ludzi m³o-
dych. O swojej drodze
do sukcesu w kiero-
waniu Bankiem Spó³-
dzielczym w Brañsku
opowiedzia³a Zdzis³a-
wa Maksymiuk, pre-
zes tego banku, zaœ
Antonina Turkowicz,

prezes PSS „Spo³em” w
Bielsku Podlaskim pokaza-
³a co m³ode pokolenie mo¿e
zyskaæ wybieraj¹c pracê w
jednostkach spó³dzielczych.
Z kolei barwn¹ i sugestywn¹
„opowieœci¹ o Janko” prze-
konywa³ do odnowienia i
przywrócenia blasku szkol-
nym spó³dzielniom  mgr
Hieronim T. Wawrzyñski.

Niezwykle dojrza³y pogl¹d
na spó³dzielczoœæ i jej przy-
sz³oœæ zaprezentowa³ w
swoim referacie 12 – letni
Marcin Krasowski, uczeñ
maleñkiej  Szko³y Podsta-
wowej w Koszewie (gm.
Brañsk). Uczestnicy konfe-
rencji nagrodzili go gor¹cy-
mi brawami. Wiele cennych
pomys³ów na upowszech-
nianie wiedzy o ruchu spó³-
dzielczym przedstawi³
Pawe³ Osmólski, uczeñ
Technikum nr 3 w Zespole
Szkó³ Zawodowych nr 3 w
Bielsku Podlaskim, zaœ o
praktycznych aspektach
uczenia siê spó³dzielczoœci
na poziomie edukacji szkol-
nej opowiedzia³a Joanna
Nasuta z Zespo³u Szkó³ Za-
wodowych nr 4, jednocze-
œnie wspó³prowadz¹ca kon-
ferencjê. Na fina³ uczestni-
cy obejrzeli taneczno- œpie-
wacze widowisko folklory-
styczne przygotowane przez
zespó³ „Podlaskie Kuku³ki”
dzia³aj¹cy w ZSZ 4 w Biel-
sku  Podlaskim pod kierow-
nictwem Miko³aja Turowi-
cza.

Hieronim T. Wawrzyñski

Fot.: W. Soko³owski
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„Wieœci Podla-
skie” jako wspó³organi-
zator Konkursu Histo-
rycznego „Odkrywcy lo-
kalnej historii spó³dziel-
czoœci” poszukuje osób,
które dzia³a³y w polskich
spó³dzielniach na terenie
województwa podlaskie-
go i oœciennych woje-
wództw w okresie okupa-
cji radzieckiej i niemiec-
kiej. Wspólnie z ucznia-
mi szkó³ gimnazjalnych i
œrednich chcemy przygo-
towaæ opracowanie o
dzia³alnoœci spó³dzielni
w naszym regionie w la-
tach 1939- 1944. Wszyst-
kich, którzy mog¹ nam
pomóc prosimy o pilny
kontakt telefoniczny
(660-702-278) lub e-ma-
ilowy (e-mail:pioeuro-
pa@poczta.onet.pl) lub
tradycyjny kontakt listo-
wy (pisz¹c na adres:
„Wieœci Podlaskie”, ul.
Sienkiewicza 3, 15-950
Bia³ystok). Liczymy na
wspó³pracê.

Redakcja
poszukuje…

KRÓTKO

„Pañstwo  powinno broniæ

prawa do obecnoœci symboli re-

ligijnych w przestrzeni publicz-

nej bo s¹ one œwiêtoœci¹ dla oby-

wateli. Laickoœæ nie oznacza

bezbo¿noœci. Wojuj¹ca laickoœæ

nosi w sobie znamiona totalita-

ryzmu ideologicznego.”

Abp. Henryk Muszyñski,

nowy prymas Polski

„Polska winna byæ pañstwem,

w którym Konstytucja jest wa¿-

niejsza ni¿ ewangelia”.

Leszek Miller – by³y pre-

mier RP

Która opinia jest Pañstwu

bli¿sza? Czekamy na Wasze li-

sty.

Dwug³os na temat krzy¿y
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Poœwi¹teczny poniedzia³ek. Ponownie

zacz¹³ sypaæ mokry œnieg. Ale w redakcji nie

rozmawiamy o minionych œwiêtach, lecz o tej

smutnej wiadomoœci, która dotar³a wczoraj wie-

czorem. Jurek Tartak  - nie ¿yje.

Nie by³ bia³ostoczaninem, w mieœcie nad

Bia³¹ pojawi³ siê w zim¹ 1968 roku. Mimo, ¿e

urodzony w Tarnopolu na Podolu w marcu 1944

roku bardzo siê zwi¹za³ z naszym miastem; by³

jego nieroz³¹czn¹ czêœci¹ jak pa³ac Branickich,

charakterystyczn¹ postaci¹  bia³ostockiej ulicy –

d³ugie, siwe w³osy i potê¿na siwa broda. Podpiera³ siê lask¹, a póŸniej kulami

– a wiêc chorowa³, chocia¿ o tym nie mówi³ lub nie chcia³ o tym wspominaæ.

Macha³ rêk¹, uœmiechniêty, ¿yczliwy zawsze wola³ porozmawiaæ o kulturze,

prasie, Bia³ymstoku i ludziach.

Absolwent Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.  Pobyt w

Bia³ysmtoku rozpocz¹³ od sta¿u w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodo-

wej, potem pracowa³ w powiecie w £apach. Od momentu powstania  „Kuriera

Podlaskiego” rozpocz¹³ karierê dziennikarsk¹ w tej gazecie. By³ lubianym i

szanowanym dziennikarzem bowiem zajmowa³ siê trudnymi, ludzkimi spra-

wami. Jako prawnik nie ba³ siê tematów trudnych i kontrowersyjnych, mia³

du¿¹ poczytnoœæ.

W ostatnich czterech latach wspó³pracowa³ z nasz¹ redakcj¹. S³u¿y³ po-

moc¹, poradami, piórem, humorem. Wielu naszych czytelników zapamiêta³o

go z drukowanego przez kilka miesiêcy cyklu mini wspomnieñ „A¿ tu nam 40

lat stuknê³o ...”.

 W ubiorze i ortografii nadal pozosta³ niekonwencjonalny. „My Euro-

pejczycy nie zajmujemy siê takimi drobiazgami” – to niezapomniane powie-

dzenie Jerzego. Po ostatnie materia³y, które przynosi³ trzeba by³o schodziæ do

holu, schodami ju¿ nie wchodzi³. Zmar³  w Wigiliê, 24 grudnia 2009 roku, w

wieku 65 lat.

Zdjêcie: Gazeta Wspó³czesna

Rekordowo zakoñczy³ siê X Miêdzynarodowy Mara-
ton Pisania Listów Amnesty International w w wojewódz-
twie podlaskim. Podlasianie napisali 16 382 listy, co ozna-
cza, ¿e prawie co 5 list napisany w Polsce pochodzi³ z na-
szego regionu! Swój udzia³ w tym rekordzie maj¹ tak¿e
mieszkañcy Bielska Podlaskiego. Maraton Pisania Listów
w tym mieœcie zorganizowali uczniowie i nauczyciele Gim-
nazjum nr 1 im. Niepodleg³oœci Polski.

Ten rekordowy wynik szczególnie cieszy, bo w ubie-
g³orocznym Maratonie na Podlasiu napisaliœmy ponad 7
tysiêcy listów. Cieszy równie¿ fakt, ¿e Bielsk Podlaski by³
jednym z trzech miast z województwa, poza Bia³ymstokiem
i Suwa³kami, gdzie tak¹ akcjê zorganizowano.

W dniach 12 i 13 grudnia (sobota – niedziela) od po-
³udnia do po³udnia, w ca³ej Polsce, przez 24 godziny ka¿dy
móg³ napisaæ odrêcznie, w³asnymi s³owami list w obronie
kilkunastu konkretnych osób, których prawa zosta³y z³ama-
ne. W ten w³aœnie sposób cz³onkowie i sympatycy Amnesty
International, podczas 24-godzinnego Maratonu Pisania
Listów, w ponad 170 miejscach w ca³ej Polsce domagali
siê zwolnienia wiêzionych za przekonania i zaprzestania
przeœladowania obroñców praw cz³owieka. W tym roku
Maraton zosta³ zorganizowany ju¿ po raz 10-ty. W tym roku
pisano apele do w³adz m.in. o uwolnienie blogerów z Azer-
bejd¿anu, Emina Abdullayeva i Adnana Hajizade, skazanych
za satyryczny film w internecie. Pisano równie¿ listy wspar-
cia w sprawie Konstantiny Kunevy, emigrantki z Bu³garii,
liderki zwi¹zków zawodowych, która dozna³a ciê¿kich ob-
ra¿eñ po tym, jak jakiœ mê¿czyzna obla³ jej twarz kwasem
siarkowym, gdy wraca³a z pracy do domu. 

Teraz Amnesty International pakuje listy w koperty i
rozsy³a do w³adz krajów, gdzie dosz³o do naruszeñ praw
cz³owieka. A wszyscy czekaj¹ z nadziej¹ na dobre wiado-
moœci od tych decydentów.                                        (waw)

W bielskim Gimnazjum nr 1 pisali listy w obronie
przeœladowanych za prawa cz³owieka

Rekord w województwie
¯egnaj Karolku

¯egnaj Jurek
Przyjaciele z redakcji „Wieœci Podlaskich”
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Z inicjatywy redakcji „Wieœci
Podlaskich” w po³owie grudnia w
szko³ach ponadgimnazjalnych w
Bielsku odby³a siê ciekawa i niety-
powa lekcja historii.  Dla uczniów
klas maturalnych poprowadzi³a j¹
profesor Maria Stanowska z Insty-
tutu Historii Akademii Podlaskiej w
Siedlcach. Odby³a siê ona w trzech
szko³ach – I Liceum Ogólnokszta³-
c¹cym, Liceum Ogólnokszta³c¹cym

Profesor Stanowska w bielskich szko³ach
z dnjb oraz Zespole Szkó³ Zawodo-
wych nr 3. Pani profesor, specjali-
sta od historii œredniowiecza pod-
czas spotkañ z m³odzie¿¹ pokaza³a,
¿e historia to nowoczesna nauka i
rozmowa o minionych czasach wca-
le nie musi byæ nudna. M³odzi ludzi
z niedowierzanie przyjmowali to, ¿e
o przesz³oœci mo¿na rozmawiaæ w
sposób intryguj¹cy. A o czym roz-
mawiano podczas tej lekcji- nie

Przyznawany co roku
przez Stowarzyszenie Wspó³-
pracy Polska – Wschód hono-
rowy medal „Puszkin- Mickie-
wicz” za wybitne dzia³ania na
rzecz upowszechniania kultury
rosyjskiej otrzyma³ w tym roku
dr Adam Marszalek, zaprzyjaŸ-
niony z nasz¹ redakcj¹ wydaw-
ca z Torunia. Uroczystoœæ wrê-
czenia medali odby³a siê w po-
³owie grudnia 2009 r. w siedzi-

zdradzimy, chyba, ¿e r¹bka tajem-
nicy uchyl¹ uczestnicy tych lekcji i
napisz¹ do nas. Najciekawsze wy-
powiedzi wydrukujemy. Uczniów z
innych szkó³ w powiecie bielskim i
hajnowskim zapewniamy, ¿e i u nich
w styczniu zorganizujemy podobne
spotkanie z prof. Stanowsk¹ i jej stu-
dentami z Akademii Podlaskiej w
Siedlcach.

Redakcja

Medal „Puszkina - Mickiewicza” dla Marsza³ka
bie Stowarzyszenia w Warsza-
wie. Adam Marsza³ek medal
wraz dyplomem odebra³ z r¹k
przewodnicz¹cego kapitu³y, Ste-
fana Nawrota i p.o. prezesa Za-
rz¹du Krajowego Stowarzysze-
nia, Tadeusza Samborskiego.
Gratulujemy odznaczonemu i
¿yczymy dalszych sukcesów w
dzia³alnoœci wydawniczej.

(w)

Fot. H.Wawrzyñski

Przed œwiêtami cz³onkowie zrze-
szonych w bielskim Klubie Anonimo-
wych Alkoholików „Promieñ” spotkali siê
na wieczerzy wigilijnej. Podzielili siê
op³atkiem i prosfor¹.

Spotkanie rozpoczê³o siê od od-
czytania fragmentu o narodzeniu Jezusa.
Ks. Andrzej Miñko i ks. Wojciech Rycz-
kowski z³o¿yli ¿yczenia podkreœlaj¹c za-
wierzenie Bogu, jako pomoc w pokony-
waniu w³asnych s³aboœci. W swoim wy-
st¹pieniu prezes Aleksy Nikitiuk nawi¹-
za³ do bliskoœci Pana, ¿yczy³ cz³onkom
klubu, przyjacio³om i sympatykom klu-
bu wielu duchowych zwyciêstw.

¯yczenia Zarz¹dowi i cz³onkom
Klubu AA z³o¿y³a tak¿e obecna na wigi-
lii wójt gminy Raisa Rajecka do³¹czaj¹c
miko³ajowy prezent.

Przypomnijmy, program Wspól-
noty Anonimowych Alkoholików (AA)
zapocz¹tkowany w 1935 r. przez dra Boba
i Bila w Akron opieraj¹cy swoj¹ terapiê

Wigilia w Klubie
Abstynenta „Promieñ”
w Bielsku Podlaskim

Cd. str. 8
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30 listopada 2009
roku zakoñczy³ siê projekt realizo-
wany w dniach 01 czerwca 2009
roku do 30 listopada 2009 roku przez
Grupê Nieformaln¹ „Siemianki”,

która dzia³a przy Œwietlicy Samorz¹-
dowej w Siemianówce. G³ównym
celem projektu by³o aktywizowanie
mieszkañców wsi Siemianówka.
Poprzez wspólne dzia³anie- …oca-
lenie od zapomnienia… dawnych

Ocaliæ od zapomnienia
tradycyjnych potraw regionalnych i
zorganizowanie wypoczynku dla
dzieci i m³odzie¿y w czasie wakacji
z wykorzystaniem dziedzictwa kul-
turowego regionu.

Projekt polega³ na : spotka-
niach kulinarnych w œwietlicy wiej-
skiej, wyjazdach z m³odzie¿¹ do naj-
bardziej interesuj¹cych kulturowo i
przyrodniczo miejsc w gminie, wy-
stawie zdjêæ oraz „biesiadzie zapust-
nej” z podsumowaniem projektu.

Projekt finansowany by³ dziê-
ki Stowarzyszeniu Samorz¹dów
Euroregionu Puszcza Bia³owieska
dzia³aj¹cym w imieniu Akademii
Rozwoju Filantropii w Polsce ARFP
i Polsko-Amerykañskiej Fundacji
Wolnoœci PAFW.

Fundusz Po¿yczkowy z sie-
dzib¹ w Bia³ymstoku, dzia³aj¹cy
w ramach struktur Podlaskiej Fun-
dacji Rozwoju Regionalnego za-
inicjowa³ swoj¹ dzia³alnoœæ w
2002 roku.

Jest to jeden spoœród oko³o
40-tu funduszy po¿yczkowych o
zasiêgu regionalnym. Swoj¹ ak-
tywnoœci¹ pokrywa teren ca³ego
województwa podlaskiego, udzie-
la wsparcia mikro, ma³ym b¹dŸ
œrednim przedsiêbiorstwom znaj-
duj¹cym siê w pocz¹tkowej fazie
rozwoju lub ekspansji bez wzglê-
du na przedmiot ich dzia³alnoœci.

W ramach wsparcia finanso-
wego przedsiêbiorca mo¿e uzy-
skaæ w funduszu niskooprocento-
wan¹ po¿yczkê na okres do 60-ciu
miesiêcy w kwocie do 120 000
z³otych. Po¿yczka mo¿e byæ spo-
¿ytkowana tylko i wy³¹cznie na
finansowanie dzia³alnoœci gospo-
darczej.

Po¿yczka tak jak transakcja
kredytowa zawierana z bankiem
musi byæ odpowiednio zabezpie-
czona. Podstawow¹ form¹ zabez-
pieczenia po¿yczek udzielanych
przez Podlask¹ Fundacjê Rozwo-
ju Regionalnego jest weksel in
blanco z wystawienia po¿yczko-
biorcy. Pozosta³e zabezpieczenie
stanowiæ mog¹:

- porêczenie osób trzecich,
- przeniesienie w³asnoœci

rzeczy na zabezpieczenie (prze-
w³aszczenie),

- hipoteka,
- zastaw rejestrowy,
- inne przewidziane prawem

zabezpieczenie.
Fundusz Po¿yczkowy Podla-

skiej Fundacji Rozwoju Regionalne-
go daje szansê na uzyskanie finan-
sowania zewnêtrznego podmiotom,
które takiej szansy nie mia³yby w
bankach komercyjnych ze wzglêdu
na:

- krótki okres funkcjonowania
na rynku oraz brak historii kredyto-
wej (w wielu przypadkach klienta-
mi funduszu po¿yczkowego s¹ oso-
by rozpoczynaj¹ce dopiero dzia³al-
noœæ gospodarcz¹),

- brak wymaganych przez
banki rzeczowych zabezpieczeñ,

- niewysok¹ kwotê finansowa-
nia.

Oferta funduszu po¿yczkowe-
go skierowana jest przede wszyst-
kim do tych  przedsiêbiorców, dla
których oferta banku jest niedostêp-
na, ci¹gle zbyt kosztowna albo pro-
ceduralnie zbyt skomplikowana.
Szybka, profesjonalna obs³uga, nie-
skomplikowane procedury i niskie
oprocentowanie po¿yczek stanowi¹
Ÿród³o sukcesów funduszu po¿ycz-
kowego Podlaskiej Fundacji Rozwo-
ju Regionalnego

Siedziba Podlaskiej Fundacji
Rozwoju Regionalnego znajduje siê
w Bia³ymstoku przy ul. Starobojar-
skiej 15. Aby z³o¿yæ wniosek nale-
¿y skontaktowaæ siê z pracownikiem
funduszu osobiœcie lub telefonicznie

(tel. 85 740 86 92, 85 740 86 83,
fax. 85 740 86 85).

Klienci Funduszu Po¿ycz-
kowego s¹ równie¿ obs³ugiwani
przez pracowników oddzia³ów
Podlaskiej Fundacji Rozwoju Re-
gionalnego w tzw. Centrach
Wspierania Biznesu w:

Hajnówce przy ul. Wiero-
bieja 30/18 (tel. 85 682 51 87),

Bielsku Podlaskim przy ul.
Mickiewicza 31 pok.14 (85 730 18
42)

Siemiatyczach przy ul. Pa-
³acowej 19 (tel. 85 656 13 42).

Wieczór kolêd
Bielski Dom Kultury zapra-

sza 10 stycznia 2010r. godz. 17.00
na XX Jubileuszowy Wieczór Ko-
lêd. Wyst¹pi¹ chóry parafialne i
zespo³y BDK. Goœciem bêdzie
kwartet Filharmonii i Opery Pod-
laskiej w Bia³ymstoku.

Gwiazda i kolêda
!5 stycznia 2010 r. w sali ki-

nowej Gminnego Oœrodka Kultury
w Narewce odbêd¹ siê III Gminne
Prezentacje Grup i Zespo³ów Kolêd-
niczych „Gwiazda i kolêda – Narew-

ka 2010”. GOK zaprasza do udzia-
³u dzieci, m³odzie¿ i doros³ych. Jury
bêdzie bra³o pod uwagê oprócz po-
witania, œpiewu i podziêkowania
kolêdniczego wykonanie gwiazd i
szopek oraz stroje kolêdnicze.

Zg³oszenia do udzia³u w pre-
zentacjach nale¿y dostarczyæ do
GOK, do 11 stycznia 2010r.

Szczegó³owych informacji
udzielaj¹ telefonicznie pod nr. 85
685 80 34 – w godz. 10-18 – pra-
cownicy GOK w Narewce.             (jc)

ZAPROSZENIA

Tu¿ przed samymi œwiêtami Za-
rz¹d Województwa Podlaskiego podj¹³
kilka wa¿nych decyzji, dotycz¹cych
dofinansowania projektów z Regional-
nego Programu Operacyjnego. Roz-
strzygniêty zosta³ konkurs w ramach
Dzia³ania 6.2 RPOWP dotycz¹cego
rozwoju infrastruktury z zakresu opie-
ki zdrowotnej. Do realizacji przyjêto
kilkanaœcie projektów, które zosta³y
pozytywnie ocenione przez ekspertów.
W gronie tym znalaz³y siê projekty
szpitala w Hajnówce i szpitala w Biel-
sku Podlaskim.

W ramach Dzia³ania 1.3
RPOPW - Wsparcie instytucji otocze-
nia biznesu, dofinansowanego ze œrod-
ków dotacji rozwojowej-  przeznaczo-
no 50 milionów z³otych w formie po-
rêczeñ na wspieranie prywatnych
przedsiêbiorców. Œrodkami tymi bê-
dzie rozporz¹dza³ Podlaski Fundusz
Porêczeniowy.

Zarz¹d Województwa og³osi³
tak¿e konkurs w ramach Dzia³ania 6.1
RPOPW-  Rozwój infrastruktury z za-
kresu edukacji. Na zak³adanie i wypo-
sa¿anie przedszkoli wiejskich przezna-
czono 4 miliony euro. Maksymalna
granica dofinansowania  na projekt
zosta³a okreœlona na poziomie 400 ty-
siêcy z³otych. Wnioskodawcy musz¹
do³o¿yæ do tego wk³ad w³asny w wy-
sokoœci 15 procent.

(hw)

Pieni¹dze dla szpitali
w Hajnówce

i Bielsku Podlaskim



Wieœci Podlaskie                                                                                                                                                                                                         7

W meczu 10 kolejki
III ligi LUKS TL ¯ubr Bia-
³owie¿a podejmowa³ dru¿y-
nê MUKS Gim – Net Moñ-
ki. Spotkanie na proœbê go-
œci zosta³o rozegrane dzieñ
wczeœniej, ni¿ wszystkie
mecze tej kolejki, czyli 12
grudnia.

I set to wymiana cio-
sów z obydwu stron. M³odzi
siatkarze z Moniek ryzyko-
wali zagrywk¹, co przynosi-
³o bardzo dobre skutki. ̄ ubr
mia³ problemy z przyjêciem,
co doprowadzi³o do proble-
mów ze skoñczeniem ataku.
Na wysokiej skutecznoœci
grali œrodkowi goœci, którzy
niejednokrotnie popisali siê
efektownymi atakami z

SPORT

Dnia 15 grudnia 2009 roku w sali sportowej Zespo³u
Szkó³  w Brañsku przeprowadzono mistrzostwa powiatu
szkó³ ponadgimnazjalnych w futsalu ch³opców. W  zawo-
dach wziê³o udzia³ 6 szkó³.  Zawody eliminacyjne rozegra-
no w 2 grupach po 3 zespo³y i w czasie 2 x 10 minut. Sêdzi¹
g³ównym zawodów by³ kol. Mariusz Topczewski oraz do-
datkowo  nauczyciele startuj¹cych ekip.

Uroczyœcie puchary i pami¹tkowe dyplomy 3 najlep-
szym szko³om, oraz statuetki wyró¿niaj¹cym zawodnikom
wrêcza³ Pan Jaros³aw Jakimiuk – dyrektor Zespo³u Szkó³ w
Brañsku. Nagrody ufundowane zosta³y przez Powiatowy
Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Bielsku Podlaskim z dotacji
Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

Klasyfikacja dru¿ynowa
1. ZS  3 BIELSK PODLASKI
(op. Artur Zinkowski )
2. ZS   BRAÑSK
(op. Jaros³aw Jakimiuk )
3. LO  1 BIELSK PODLASKI
(op. Dariusz Laszewicz )
4. LO  2 BIELSK PODLASKI
5. ZS  4 BIELSK PODLASKI
6. ZS  1 BIELSK PODLASKI
Najlepsi zawodnicy  turnieju wyró¿nieni „pami¹tko-

wymi statuetkami”:
-  Marcin Turkowicz ( ZS 3 Bielsk ) -najlepszy zawodnik
-  Jaros³aw Mortel ( ZS  Brañsk ) -„król strzelców”
-  Maciej Andrzejczuk ( LO 1 Bielsk ) -najlepszy bramkarz

Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy sk³ada ser-
deczne gratulacje zwyciêskim szko³om, oraz ich nauczy-
cielom i dziêkuje Dyrekcji Zespo³u Szkó³ w Brañsku za
udostêpnienie obiektów sportowych, a  nauczycielom w-f
za pomoc w  przeprowadzeniu zawodów.

W³odzimierz Borowik

Dnia 17 grudnia 2009r w Szkole Podstawowej nr 3 w
Bielsku Podlaskim przeprowadzono mistrzostwa powiatu
szkó³ podstawowych w pi³ce rêcznej dziewcz¹t i ch³opców.
W zawodach wziê³o udzia³  4 szko³y ( w tym 2 dziewcz¹t).

Sêdzi¹ g³ównym by³  W³odzimierz Borowik.
Zwyciêskim zespo³om wrêczono puchary, a wszyst-

kim szko³om pami¹tkowe dyplomy, ufundowane  przez
Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Bielsku Podla-
skim z dotacji Urzêdu Miasta w Bielsku Podlaskim.

Klasyfikacja dru¿ynowa
Dziewcz¹t

1. SP 3 BIELSK PODLASKI -2pkt 12 : 6
( op. W³odzimierz Wasiluk)

2. SP  BRAÑSK -0 6 : 12
( op. Iwona Niemyjska )

Ch³opców
1. SP 3 BIELSK PODLASKI - 4pkt  33  :  5

( op. Walery Mieszczeriakow )
2. SP 2 BIELSK PODLASKI -2  14  :  27

( op. Jaros³aw Walerian )
3. SP  BOÆKI -0  11  :  22

( op. Marcin Sawicki )
Najlepszym zawodnikom  wrêczono nagrody rzeczo-

we-firmowe czapeczki, portwel, opaski:
- Diana Siegieñ (SP 3 Bielsk) - najlepsza zawodniczka
-Agata Wakulewska (SP 3 Bielsk) - najlepszy bramkarz
-Damian Sacharczuk (SP 3 Bielsk) - najlepszy zawodnik
-Tomasz Karczewski  (SP 3 Bielsk) - najlepszy bramkarz

Po dwa najlepsze  zespo³y wyst¹pi¹ w eliminacjach
grupy po³udniowej,  które odbêd¹  siê: dziewcz¹t - dnia 13
stycznia 2010r. i  ch³opców 14 stycznia 2010r.  w  Bielsku
Podlaskim i  w Siemiatyczach.     W³odzimierz Borowik

LICEALIADA  POWIATU
BIELSKIEGO W FUTSALU

IGRZYSKA  POWIATU  BIELSKIEGO
W  PI£CE  RÊCZNEJ

DZIEWCZ¥T  I  CH£OPCÓW

„krótkiej”. Wydawa³o siê, ¿e
ten set bêdzie do samego
koñca bardzo zaciêty. Jed-
nak przy stanie 15:15, coœ
zaciê³o siê, w dotychczas
dobrze funkcjonuj¹cym me-
chanizmie gry Gim – Net-u.
Przede wszystkim pojawi³y
siê liczne b³êdy w przyjêciu
zagrywki i wiele w³asnych
niewymuszonych pomy³ek.
Dziêki temu ¯ubr wygra³
tego seta do 18.

II i III partia by³y do
siebie bliŸniaczo podobne.
LUKS ju¿ od pocz¹tku uzy-
skiwa³ kilkupunktow¹ prze-
wagê i nie oddawa³ jej, a¿ do
koñca partii. Z³o¿y³a siê na
to zw³aszcza skuteczna gra
zagrywk¹ i blokiem gospo-

darzy. Kolejne sety wygrali

oni do 8 i 19.
LUKS TL ̄ ubr Bia³o-

wie¿a – MUKS Gim – Net
Moñki 3-0 (25:18. 25:8,
25:19)

¯ubr: M. Gutowski,
Ma³achowski, Zawiœlak,
Szyku³a, Ochryciuk, Furma-
nek oraz Bokuniewicz (libe-
ro), Gabiec, Chilecki, An-
drosiuk, Rubiel, Biendar.
Trenerzy: M. Gutowski, W.
Gutowski.

Gim – Net: Wojtkie-
wicz, Fiedorczuk, Gniaz-
dowski, Kuprel, Skutnik,
Burzyñski oraz Zarzecki (li-
bero), Romanowicz, S³o-
wiñski, Snarski, £. Stypu³-
towski. Trener: Z. Stypu³-
towski. Mateusz Gutowski

W dobrych nastrojach spêdz¹ œwiêta zawodnicy
LUKS TL ¯ubr Bia³owie¿a. W meczu 11 kolejki III ligi
podlaskiej pokonali w Bia³ymstoku dru¿ynê WSFiZ UwB.

Spotkanie by³o bardzo wa¿ne dla uk³adu w tabeli li-
gowej. Gospodarze, tylko dziêki zwyciêstwu, mogli zacho-
waæ realne szanse na jedno z dwóch miejsc premiowanych
awansem do bara¿y. Goœcie musieli zwyciê¿yæ, aby utrzy-
maæ pierwsze miejsce w tabeli.

Mecz by³ bardzo ciekawym widowiskiem i dostar-
czy³ zgromadzonym kibicom wiele emocji. Pierwsze dwa
sety pad³y ³upem ¯ubra. Przede wszystkim dziêki dobrej
grze blokiem i w obronie, a tak¿e atomowym zagrywkom
B. Ma³achowskiego w prze³omowych momentach ka¿dej z
partii. S³abiej ni¿ zwykle gra³ lider zespo³u z Bia³egostoku
– £. Babiñczuk – który mia³ nisk¹ skutecznoœæ w ataku.

3 set to od pocz¹tku du¿a iloœæ b³êdów zawodników
z Bia³owie¿y. Problemy z przyjêciem, a tak¿e liczne niepo-
rozumienia pomiêdzy rozgrywaj¹cym i atakuj¹cymi, pozwo-
li³y gospodarzom prowadziæ, a¿ 10 do 3. Bia³ostoczanie
zmienili swoj¹ taktykê i du¿o czêœciej grali œrodkiem, co
tak¿e sprawi³o wiele problemów zespo³owi z Bia³owie¿y.
Mimo pogoni ¯ubra t¹ partiê wygrali gospodarze.

Tak¿e 4 set zacz¹³ siê niefortunnie dla goœci, którzy
przegrywali ju¿ 5:1. Wydawa³o siê, ¿e to spotkanie skoñczy
siê po 5 setach. Jednak po ostrej reprymendzie trenera, siat-
karze ¯ubra w koñcu siê przebudzili i znacznie poprawili
swoj¹ grê. Dziêki temu uda³o im siê wygraæ t¹ czêœæ me-
czu, a tym samym ca³e spotkanie.

Udane zakoñczenie roku
siatkarzy z Bia³owie¿y

Cd. str. 8

Moñki nie da³y rady
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Udane zakoñczenie roku...

¯ubr zachowa³ pierw-
sze 1 miejsce w tabeli (dru-
ga Biebrza Lipsk ma roze-
grane o jedno spotkanie
mniej). 12 kolejka III ligi
zostanie rozegrana 10 stycz-
nia 2010.

WSFiZ UwB Bia³y-
stok – LUKS TL ¯ubr Bia-
³owie¿a 1-3 (23:25, 21:25,
25:18, 21:25)

¯ubr: M. Gutowski,
Ma³achowski, Janiel, An-
drosiuk, Ochryciuk, Zawi-
œlak oraz Bokuniewicz (Li-
bero), Chilecki, Furmanek.
Trenerzy: M. Gutowski, W.
Gutowski. Mateusz Gutowski

Cd. ze str. 7

Startujemy
Cd. ze str. 1

Kandydatury spor-
towców i trenerów, którzy
Pañstwa zdaniem powin-
ny znaleŸæ siê wœród tego-
rocznych nominowanych
do tytu³u „Najpopularniej-
szy Sportowiec”, „Najpo-
pularniejszy Trener” mo¿-
na nadsy³aæ na adres re-
dakcji (poczt¹ lub e-ma-
ilem – adresy w stopce) do
25 stycznia br.

na opracowanych 12 Krokach i
12 Tradycjach na grunt bielski
dotar³ w marcu 1989 r. Inicjator,
Zbigniew Berbecki wraz z grup¹
aktywnych osób za³o¿yli Grupê
Samopomocow¹ AA „Nadzieja”,
podejmuj¹c terapiê powrotu uza-
le¿nionych do spo³eczeñstwa. W
1992 r. grupa przyjê³a nazwê
Klubu Abstynenta „Promieñ” i
przy wsparciu w³adz miasta
otrzyma³a lokal od Spó³dzielni
Mieszkaniowej w pobli¿u Bazy-
liki.

„Jedynym warunkiem
przynale¿noœci do AA jest pra-
gnienie zaprzestania picia” – g³o-
si trzecia tradycja.

Tadeusz Szereszewski

Wigilia w Klubie ...
Cd. ze str. 4

Zima wróci³a


