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Trzy pytania do....

Hajnówka zmienia swoje oblicze

- Proszê o krótkie

podsumowanie minionego

roku.

Jerzy Sirak, Bur-

mistrz Hajnówki - Jak to

zwykle bywa, nigdy nie jest

tak, ¿eby uda³o siê zrealizowaæ

wszystkie zamierzenia. Za

najwa¿niejsze zadanie inwe-

stycyjne zrealizowane w ubie-

g³ym roku uwa¿am termomo-

dernizacjê obiektów publicz-

nych. Budynki przedszkoli,

budynek dydaktyczny Wy-

dzia³u Leœnego Politechniki

Bia³ostockiej, budynki szkó³ na

Mazurach i Judiance zyska³y

szansê na oszczêdnoœci w

okresie zimowym przez zmi-

nimalizowanie kosztów ogrze-

wania. Poprawie uleg³a tak¿e

estetyka tych obiektów. Jak

du¿e bêd¹ to oszczêdnoœci

ocenimy po zakoñczeniu sezo-

nu grzewczego.

Ponadto, przy wsparciu

narodowego programu prze-

budowy dróg lokalnych, czyli

tzw. schetynówek, wspólnie z

powiatem przebudowaliœmy

ulicê 11-go Listopada, na mo-

dernizacjê której mieszkañcy

czekali bardzo d³ugo. Ze œrod-

ków w³asnych z udzia³em Spo-

³ecznych Komitetów Budowy

zosta³y zmodernizowane uli-

ce:Kamienna, Malinowa, Po-

ziomkowa, Skoœna, Wojska

Polskiego i Bociania. W mi-

nionym roku opracowaliœmy

tak¿e dokumentacjê na prze-

budowê miejskiego odcinka

drogi wojewódzkiej Hajnów-

ka – Jelonka. S¹ to, w moim

odczuciu, trzy najwa¿niejsze

zadania inwestycyjne zrealizo-

wane w 2012 r.

- A najwa¿niejsze za-

dania na bie¿¹cy rok.

- W tym roku rozpocz-

nie siê modernizacja drogi wo-

jewódzkiej do Kleszczel. W

mieœcie bêdzie to odcinek od

zbiegu ulic Ko³odzieja, War-

szawskiej i Pi³sudskiego do

granic miasta. Jest to bardzo

wa¿na inwestycja zarówno dla

miasta jak i powiatu hajnow-

skiego. Chcemy kontynuowaæ

modernizacjê miejskich ulic.

Z³o¿yliœmy te¿ wniosek do

Regionalnego Programu Ope-

racyjnego na monta¿ kolekto-

rów s³onecznych na obiektach

u¿ytecznoœci publicznej (g³ów-
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Konwent Marsza³ków RP

w Bia³owie¿y

Marsza³ek Województwa Podlaskiego Jaros³aw Dwo-

rzañski zainaugurowa³ posiedzenie Konwentu Marsza³ków RP

w Bia³owie¿y. Powita³ wszystkich uczestników obrad i goœci

przyby³ych na Konwent, wœród nich Marsza³ka Senatu RP

Bogdana Borusewicza, sentarów W³odzimierza Cimoszewicza

i Janusza Sepio³a.

Gospodarzem i organizatorem tegorocznych spotkañ

Marsza³ków Województw RP jest Województwo Podlaskie, któ-

re przejê³o prezydencjê w listopadzie ubr. od Lubuskiego. Pierw-

szy Konwent Marsza³ków odbêdzie siê w dniach 19-20 luty br.

w Bia³owie¿y. Kolejny w dniach 25-26 kwietnia br. w Bia³ym-

stoku oraz 12-14 czerwca br. w Augustowie.

Na konwent do Bia³owie¿y zadeklarowa³o przyjazd po-

nad 100 osób, w tym Minister Rozwoju Regionalnego El¿bieta

Bieñkowska, Marsza³ek Senatu RP Bogdan Borusewicz, se-

nator W³odzimierz Cimoszewicz, wiceministrowie ró¿nych re-

sortów, marsza³kowie i wiecemarsza³kowie wszystkich woje-

wództw.                                                   (wrotapodlasia.pl)

Marsza³ek Senatu Bogdan

Borusewicz z wizyt¹ w Podlaskiem

Od zwiedzania

Monasteru Najœwiêt-

szej Marii Panny w

Supraœlu Marsza³ek

Senatu RP Bogdan

Borusewicz roz-

pocz¹³ oficjaln¹ wizy-

tê w Województwie

Podlaskim. Marsza-

³ek z³o¿y³ wieniec na

grobie Abp. Mirona

Chodakowskiego,

wczeœniej senacka

delegacja obejrza³a

zbiory Muzeum Ikon.

Cd. str. 2
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nie szko³y i przedszkola) oraz

na wielu budynkach indywidu-

alnych. Projekt pozytywnie

przeszed³ weryfikacjê pod

wzglêdem formalnym i czeka-

my na ostateczn¹ decyzjê

RPO. Jeœli bêdzie pozytywna,

to inwestycja ta o wartoœci ok.

4 mln z³otych pozwoli z jednej

strony na ochronê œrodowiska

poprzez zmniejszenie zu¿ycia

tradycyjnych materia³ów opa-

³owych (wêgla, drewna czy

oleju opa³owego), bowiem

energia s³oneczna bêdzie wy-

korzystana do produkcji ciep³a,

a z drugiej – powinna przy-

nieœæ odczuwalne oszczêdno-

œci.  Jak ju¿ wspomina³em de-

cyzja le¿y w gestii RPO. Sa-

morz¹d miejski ma zarezer-

wowane w bud¿ecie œrodki na

ten cel, bowiem RPO pokry-

wa tylko 70% wartoœci inwe-

stycji. Pozosta³a czêœæ to s¹

œrodki w³aœcicieli obiektów, z

tym, ¿e w przypadku indywi-

dualnych mieszkañców z bu-

d¿etu miasta do³o¿ymy jesz-

cze  5 %. Aktualnie przygoto-

wujemy kolejny wniosek Bê-

dziemy aplikowaæ do Narodo-

wego Funduszu Ochrony Œro-

dowiska o modernizacjê

oœwietlenia ulicznego. Chce-

my wymieniæ je na energoosz-

czêdne z zastosowaniem inte-

ligentnego systemu sterowa-

nia. Obecnie opracowywana

jest tak¿e dokumentacja na

termomodernizacjê Zespo³u

Szkó³ Nr 2, termomoderniza-

cjê budynku po „Hamechu”,

w którym planujemy zlokalizo-

waæ dom studenta PB, oraz

systemu zwi¹zanego z odna-

wialnymi Ÿród³ami energii do

zamontowania w Parku Wod-

nym, aby zmniejszyæ zu¿ycie

energii cieplnej, a w rezulta-

cie koszty utrzymania p³ywal-

ni.

W tym roku rozpocznie

siê budowa budynku konferen-

cyjno-labolatoryjnego Poli-

techniki Bia³ostockiej. Nie jest

to inwestycja miejska, ale jest

realizowana z pomoc¹ samo-

rz¹du miejskiego, bowiem za

zgod¹ Rady Miasta po prefe-

rencyjnych cenach sprzedano

Politechnice nieruchomoœæ, a

wczeœniej przygotowaliœmy

dokumentacjê techniczn¹.

Bêdzie to bardzo nowoczesny,

energooszczêdny budynek.

£¹czna wartoœæ inwestycji

wraz z wyposa¿eniem to 6 mln

z³.  I jeszcze najwa¿niejsze

zadanie, jakie przed nami w tej

chwili stoi. Dobiega koñca

opracowywanie dokumentacji

na budynek komunalny. Bê-
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Hajnówka zmienia swoje oblicze
dzie to budynek parterowy z

poddaszem z oddzielnym wej-

œciem do 2 mieszkañ, ka¿dy

lokal bêdzie mia³ oddzielne

liczniki.  W znacznej mierze

roz³aduje to problem mieszka-

niowy, gdy¿ w Hajnówce od

lat osiemdziesi¹tych nie po-

wsta³ ¿aden nowy wieloro-

dzinny budynek mieszkalny dla

osób, których nie staæ na wy-

³o¿enie du¿ych œrodków na

zakup mieszkania u prywatne-

go dewelopera. Realizacjê tej

inwestycji rozpoczniemy w

przysz³oœci po uzyskaniu 30%

dofinansowania z Banku Go-

spodarstwa Krajowego.

- W swoim programie

wyborczym zawar³ Pan

obietnicê zatrzymania w

Hajnówce turystów zd¹¿a-

j¹cych do Puszczy Bia³owie-

skiej na d³u¿ej ni¿ wypicie

kawy czy herbaty.

- Powoli coœ siê zaczy-

na zmieniaæ na lepsze. Do po-

zytywów zaliczam zmianê

w³aœciciela hotelu. Nowy w³a-

œciciel inaczej funkcjonuje i

widaæ ju¿ pierwsze symptomy

wiêkszego zainteresowania

turystów nocowaniem w Haj-

nówce. Równie¿ nowy w³a-

œciciel hotelu przy ul. Parko-

wej planuje jego rozbudowê.

Wp³ynie to na pewno na wiêk-

sze zainteresowanie turystów,

którzy – mam nadziejê – bêd¹

coraz czêœciej traktowaæ Haj-

nówkê jako bazê wypadow¹

do zwiedzania Puszczy i oko-

lic, a nie tylko jako przys³o-

wiow¹ „bramê do puszczy”.

Brakuje w województwie, ta-

kiego z prawdziwego zdarze-

nia, kempingu dla camperów,

Hajnówka jest idealnym miej-

scem na lokalizacjê takiego

obiektu. Zainteresowaliœmy t¹

koncepcj¹ Lasy Pañstwowe i

jest nadzieja, ¿e takie pole

campingowe w przysz³oœci

powstanie. Natomiast samo-

rz¹d miejski zamierza w bez-

poœrednim s¹siedztwie szpita-

la, pomiêdzy ulic¹ Rakowiec-

kiego a œcian¹ Puszczy Bia³o-

wieskiej, na powierzchni ok. 6

hektarów, przygotowaæ teren

pod inwestycjê pod roboczym

tytu³em „przyrodniczy park

rozrywki”. Przygotowujemy

wniosek do RPO obejmuj¹cy

uzbrojenie tego terenu w

wodê, kanalizacjê, energiê

ciepln¹ i elektryczn¹, wybudo-

wanie dróg. Ma to byæ atrak-

cyjne miejsce zarówno dla tu-

rystów, jak te¿ mieszkañców

Hajnówki, do którego chêtnie

przyjad¹ rodzice z dzieæmi, czy

dziadkowie z wnukami. Miej-

sce zabawy, które równocze-

œnie bêdzie spe³nia³o funkcje

popularno-naukowe. Taki

przyrodniczy Disneyland, w

którym - w oparciu o nowo-

czesne technologie - bêdzie

mo¿na np. po spacerze po

Puszczy Bia³owieskiej obej-

rzeæ prezentacjê najciekaw-

szych przyrodniczo miejsc

œwiata. To jest na razie luŸna

koncepcj¹, ale wspólnie z po-

zosta³ymi samorz¹dami z Eu-

roregionu Puszcza Bia³owie-

ska z³o¿yliœmy wniosek do

Ministerstwa Rozwoju Regio-

nalnego  i mamy nadziejê, ¿e

uzyskamy œrodki finansowe

dziêki którym bêdziemy mogli

zrealizowaæ ró¿ne programy i

opracowania analityczne w

tym równie¿ koncepcja takie-

go parku. Dziœ za wczeœnie

wyrokowaæ czy nam siê to

uda, ja uwa¿am - ¿e tak, i ¿e

realizacja tego pomys³u pod-

niesie atrakcyjnoœæ Hajnówki,

spowoduje utworzenie no-

wych miejsc pracy i zatrzyma

czêœæ m³odych ludzi w naszym

mieœcie.

- Dziêkujê za rozmo-

wê.

rozmawia³:

Wies³aw Soko³owski

(rozmowê przeprowadzono

1 lutego br.)

Marsza³ek Senatu Bogdan

Borusewicz z wizyt¹ w Podlaskiem

Podczas wizyty w Supraœlu  Marsza³kowi Senatu towa-

rzyszyli Wojewoda Podlaski Maciej ̄ ywno, Marsza³ek Woje-

wództwa Podlaskiego i gospodarz tegorocznego Konwentu Mar-

sza³ków RP Jaros³aw Dworzañski, Prezydent Miasta Bia³ego-

stoku Tadeusz Truskolaski, Arcybiskup Bia³ostocki i Gdañski

Jakub, Wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Podlaskie-

go Marek Masalski. Bogdan Borusewicz wraz z przedstawi-

cielami Senatu goœci³ równie¿ w Bia³ymstoku, gdzie spotka³ siê

z prezydentem Tadeuszem Trudskolaskim.

Kilkugodzinn¹ wizytê w stolicy województwa zakoñczy³o

zwiedzanie  Opery i Filharmonii Podlaskiej. Po gmachu najno-

woczeœniejszego tego typu obiektu w Europie oprowadza³ dy-

rektor OiFP Roberto Skolmowski.

Marsza³ek Senatu przebywa³ w województwie w ramach

odbywaj¹cego siê w Bia³owie¿y Konwentu Marsza³ków Wo-

jewództw. Konwent rozpocz¹³ siê 19 lutego br. Oprócz Bogda-

na Borusewicza w Bia³owie¿y goœci³a minister Rozwoju Re-

gionalnego El¿bieta Bieñkowska oraz marsza³kowie i wicemar-

sza³kowie wszytkich województw.           (wrotapodlasia.pl)
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Czas na dop³aty

Ruszy³ proces dystrybu-

cji wniosków spersonalizowa-

nych przez Agencjê Restruk-

turyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa. Wnioski dotr¹ poczt¹

do rolników, którzy wczeœniej

korzystali z  dop³at bezpoœred-

nich, ONW i rolnoœrodowisko-

wych. S¹ one wype³nione

zgodnie z informacjami, jakie

Agencja posiada z lat ubie-

g³ych. Zadaniem rolnika jest

nanieœæ zmiany we wniosku,

które nast¹pi³y w strukturze

upraw w stosunku do po-

przedniego roku, jak równie¿

podpisaæ i wype³niæ za³¹czni-

ki graficzne. Rolnik, który po

raz pierwszy bêdzie sk³ada³

wniosek musi udaæ siê do biu-

ra powiatowego ARiMR ce-

lem nadania numeru gospodar-

stwa, oraz musi pobraæ czy-

sty druk wniosku o dop³aty

bezpoœrednie celem jego wy-

pe³nienia.

Od 2011 roku istnieje

mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku

przez Internet. By uzyskaæ

tak¹ mo¿liwoœæ rolnik musi

jedynie wyst¹piæ wczeœniej do

ARiMR o login i kod dostêpu

do systemu teleinformatycz-

nego Agencji. W tym celu

trzeba z³o¿yæ w biurze powia-

towym ARiMR specjalny

wniosek - jest on do pobrania

ze strony internetowej Agen-

cji  bezpoœrednio w biurze po-

wiatowym ARiMR. Posiada-

j¹c ju¿ dostêp do systemu te-

leinformatycznego oprócz

mo¿liwoœci z³o¿enia wniosku o

przyznanie dop³at bezpoœred-

nich, wsparcia ONW i p³atno-

œci rolno œrodowiskowych, ist-

nieje równie¿ mo¿liwoœæ do-

konywania zg³oszeñ zwierzê-

cych dla czterech podstawo-

wych gatunków zwierz¹t (by-

d³o, owce, kozy, œwinie)

Je¿eli rolnik nie zamie-

rza skorzystaæ z wygodnej for-

my z³o¿enia wniosku przez

Internet wniosek o przyznanie

p³atnoœci bezpoœrednich mo¿e

z³o¿yæ w wersji papierowej

wraz z niezbêdnymi za³¹czni-

kami do ARiMR w terminie

od 15 marca do 15 maja br.

Mo¿na je sk³adaæ osobiœcie,

poprzez pe³nomocnika lub wy-

s³aæ poczt¹.

Rolnicy, którzy w roku

2012 z³o¿yli wniosek o przy-

znanie p³atnoœci przez Internet

nie otrzymaj¹ w roku 2013

wniosku spersonalizowanego

w wersji papierowej. Dla tych

rolników, wstêpnie wype³nio-

ny wniosek udostêpniony zo-

stanie od razu  na stronie in-

ternetowej ARiMR.

 Mariusz Korzeniecki

Placówka Doskonalenia

Nauczycieli

aw Bia³ymstoku

o r g a n i z u j e

w  GDAÑSKU

12-dniowe kolonie rekreacyjne

dla dzieci ze szkó³

podstawowych

II turnus

22 lipca-02 sierpnia br.

 I turnus

08 - 19 lipca br.

Szczegó³owe

informacje i zapisy :

tel. 85 733 30 46

kom. 695 863 268

Zapraszamy !



Piekarnia

„ZIARENKO”

16 - 050 Micha³owo

ul. Fabryczna 12

Polecamy:

- chleb dla diabetyków

- chleb ¿ytni wiejski

(bez m¹ki pszennej i dro¿d¿y)

- chleb ¿ytni staropolski

oraz

wiele innych rodzajów

chleba, bu³ek, ciast,

tortów.

Zamówienia:

tel. 85 718 90 57

kom. 691 912 992
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16 stycznia w Bielskim

Domu Kultury odby³o siê tra-

dycyjne spotkanie noworocz-

ne. Burmistrz Miasta Bielsk

Podlaski Eugeniusz Berezo-

wiec podsumowa³ miniony rok

i podziêkowa³ wszystkim oso-

bom i instytucjom wspieraj¹-

cym miasto. W spotkaniu

uczestniczyli miêdzy innymi;

pose³ na Sejm Eugeniusz Czy-

kwin, wicemarsza³ek Walen-

ty Korycki, starosta S³awomir

Snarski, wójtowie, radni,

przedsiêbiorcy.

- Mijaj¹cy 2012 rok

by³ dobrym rokiem dla na-

szego miasta. Mimo œwiato-

wego kryzysu nasze miasto

rozwija siê na wielu p³asz-

czyznach. Dzieje siê to za

spraw¹ inwestowania ze

œrodków w³asnych, unij-

nych czy te¿ z innych Ÿróde³

– mówi³ Eugeniusz Berezo-

wiec.

Dokonuj¹c podsumo-

wania  roku, burmistrz wska-

za³ na zakoñczon¹ realizacjê

projektów wspó³finansowa-

nych z funduszy unijnych ta-

kich jak m.in. „Rozbudowa

infrastruktury ochrony œrodo-

wiska w ulicach w Bielsku

Podlaskim” o wartoœci 11,4

mln z³., w tym dofinansowa-

nie unijne w kwocie 5,6 mln

z³. oraz  „Uzbrojenie terenów

Tradycyjne spotkanie noworoczne Burmistrza  miasta Bielsk Podlaski

Rok 2012 by³ dobrym rokiem dla miasta Bielsk Podlaski

inwestycyjnych czêœci obsza-

ru objêtego miejscowym pla-

nem zagospodarowania prze-

strzennego ograniczonego uli-

cami: Bia³owiesk¹, Pogodn¹ i

Warzywn¹ oraz granicami

miasta”. Nowe tereny inwe-

stycyjne przeznaczone bêd¹

do sprzeda¿y – referowa³

Burmistrz.

Gotowa jest dokumen-

tacja projektowa „Rozbudo-

wa, przebudowa i nadbudowa

Bielskiego Domu Kultury i

kina Znicz w Bielsku Podla-

skim”.  Projekt znajduje siê na

liœcie rezerwowej o dofinan-

sowanie unijne z Programu

Wspó³pracy Transgranicznej

Polska – Bia³oruœ – Ukraina

2007 – 2013.

Ponad subwencjê, na

wydatki zwi¹zane z oœwiat¹

szkoln¹, przeznaczono kwotê

ponad 4 mln z³.  W sporcie

szkolnym dzieci i m³odzie¿y w

województwie podlaskim po

raz kolejny  Bielsk zaj¹³ I miej-

sce, a dru¿yna pi³ki no¿nej

Bielskiego Klubu Sportowego

„TUR” awansowa³a z czwar-

tej do trzeciej ligi, zaœ bielscy

koszykarze zachowali status

dru¿yny drugoligowej.

Na uwagê  zas³uguje

wspó³praca z 7 partnerskimi

miastami zagranicznymi, w

tym  ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹

miasta Rachów na Ukrainie,

wymiana kulturalna i m³odzie-

¿y szkolnej z Bu³gari¹ Rumu-

ni¹, Mo³dawi¹, Bia³orusi¹ i

Litw¹.

Wœród imprez kultural-

nych burmistrz wymieni³

Ogólnopolski Dzieciêco-M³o-

dzie¿owy Festiwal Kolêdy i

Pastora³ki Wspó³czesnej

„Kantyczka”, Miêdzynarodo-

wy Festiwal Piosenki „Podla-

ska Nuta” i  „Jarmark Jagiel-

loñski” oraz udzia³ zespo³ów

artystycznych w krajowych i

miêdzynarodowych wydarze-

niach kulturalnych.

Burmistrz  podziêkowa³

Sergiuszowi £ukaszukowi,

wieloletniemu dyrektorowi

Bielskiego Domu Kultury, po-

wita³ Ma³gorzatê Bil – Jaru-

zelsk¹, która przyjê³a obo-

wi¹zki dyrektora BDK.

W³odarz miasta gratu-

lowa³ grupie UNIBEP, Budi-

mex Danwood i Polbud, Krex

i Energo, „Suempol” bielskim

firmom, które znalaz³y siê w

„Z³otej Setce”. Podkreœli³ te¿

dynamiczny rozwój firmy Ar-

helan,  Bielmlek Spó³dzielni

Mleczarskiej, dziêki którym

miasto ma wiod¹c¹ pozycjê w

województwie. Podziêkowa³

ksiê¿om prawos³awnym i ka-

tolickim bielskich parafii oraz

zwi¹zkom wyznaniowym za

wspó³pracê s³u¿¹c¹ ogólnemu

dobru.

Z okazji Nowego Roku

burmistrz ¿yczy³ zebranym

zdrowia i si³ potrzebnych w

wype³nianiu obowi¹zków,

¿yczliwoœci, aby podejmowa-

ne dzia³ania by³y Ÿród³em

wspólnej satysfakcji i zadowo-

lenia.

Tadeusz Szereszewski

(ca³y artyku³ – czytaj

www.wiescipodlaskie.pl/in-

terenetowewiesci

Pieczywo dowozimy

Micha³owo, Zab³udów,

Narew, Bielsk Podlaski,

Hajnówka, Bia³owie¿a, Gródek,

Krynki, Bia³ystok

i sprzeda¿ obwoŸna.

WHSI „Podlasie” sprzeda dzia³kê w³asn¹

w Hajnówce przy ul. Lipowej 84, o pow. 356m2

wraz z pawilonem handlowym za cenê 130.000,-z³

WHSI „Podlasie”, ul. Lipowa 4,  15-427 Bia³ystok,

tel. 85 732 10 23. Cena mo¿e byæ negocjowana

w przypadku wp³yniêcia kilku ofert kupna.
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Rzeczywiœcie, ten bal

bêdziemy pamiêtaæ przez lata.

Pomys³odawcami i ar-

chitektami, czyli g³ównymi

winowajcami byli: pani doktor

Ma³gorzata Pietrzak-Za-

krzewska oraz Prezes hajnow-

skiego oddzia³u PSD – Lech

Michalak. Dziêki ich inicjaty-

wie, w sobotê 19. stycznia w

piêknej i przestronnej Sali ban-

kietowej „MAESTRO” w Orli

odby³ siê pierwszy w historii

wspólny bal diabetyków z

Bielska Podlaskiego i Haj-

nówki.

Rej wodzi³y panie w

przeró¿nych kreacjach i fry-

zurach. Panowie, wciœniêci w

garnitury i z gard³ami œciœniê-

tymi krawatami, mê¿nie æwi-

czyli na parkiecie. Zabawa

szybko nabra³a tempa. Si³ tañ-

cz¹cym nie brakowa³o, a ci,

którym chwilowo nogi odma-

wia³y pos³uszeñstwa, zwierali

szyki przy bogato zastawio-

nych sto³ach (pysznoœci !).

Gra³ i œpiewa³ pani Wi-

told So³oducha.

„Ca³a sala œpiewa z nami,

tañcz¹c walca, walczyka parami.

Na tym balu nad balami,

takim, co siê pamiêta latami…”

            (z repertuaru J. Po³omskiego)

Bal

diabetyków

Spokojnie,

bawiono siê ocho-

czo, ale nie a¿ tak,

¿eby w³aœciciele

musieli obawiaæ siê

o swój lokal.

Nie zabrak³o

konkursów i ¿arto-

bliwych nagród, któ-

re wywo³ywa³y sal-

wy œmiechu: np.

by³o urz¹dzenie wie-

lofunkcyjne, czyli

wa³ek do ciasta.

Odkurzacz bezprze-

wodowy (szufelka i

zmiotka), zestaw dla

dwojga na roman-

tyczn¹ kolacjê przy œwiecach

(2 œwieczki, zapa³ki, zupka

chiñska i rolka papieru toale-

towego, mini salon SPA (kilka

kamyków z nadmorskiej pla-

¿y i krem czekoladowy).

Niestety, ka¿dy, nawet

najwspanialszy bal, musi siê

kiedyœ zakoñczyæ. Zatem, kie-

dy min¹³ umówiony czas, tyl-

ko puste naczynia zdradza³y,

¿e jeszcze kilka chwil temu

wszyscy bawili siê w szam-

pañskich nastrojach, zapomi-

naj¹c o codziennych troskach,

o glukometrach, insulinie…

Za wyj¹tkowy wieczór

uczestnicy dziêkuj¹ sponso-

rom, w³aœcicielom lokalu i or-

ganizatorom. Mo¿e kiedyœ

powtórzymy? – pytaj¹.

Stanis³aw Siwek.

fot: Danuta Dembowska,

Witalis Wo³kowycki.

31 stycznia w Zespole

Szkó³ nr 4 im. Ziemi Podlaskiej

odby³o siê spotkanie nowo-

roczne Starosty Bielskiego.

Spotkanie rozpoczê³y wystê-

py uczniów I i II Liceum

Ogólnokszta³c¹cego w Biel-

sku Podlaskim.

W spotkaniu uczestni-

czyli: wicemarsza³ek woje-

wództwa podlaskiego Walen-

ty Korycki, biskup drohiczyñ-

ski Antoni Pacyfik Dydycz,

rektor Wy¿szej Szko³y Mena-

d¿erskiej w Bia³ymstoku dr

Micha³ Lisowski, dyrektor

Podlaskiego Oœrodka Dorad-

Spotkanie noworoczne Starosty Bielskiego

czego w Szepietowie Jan Za-

leski, samorz¹dowcy z terenu

powiatu, przedsiêbiorcy i du-

chowieñstwo.

„Powiat Bielski nie

wyhamowa³ tempa rozwoju

gospodarczego, utrzymuj¹c

je nadal na wysokim pozio-

mie, co zosta³o docenione i

zauwa¿one w skali kraju. W

Ogólnopolskim Rankingu

prowadzonym przez Zwi¹-

zek Powiatów Polskich Po-

wiat Bielski w 2012 r. upla-

sowa³ siê na 7. pozycji. Na

ten sukces pracowaliœmy

wszyscy: zarówno s³u¿by

powiatu, jak i samorz¹dy

gminne, przedsiêbiorcy,

wszyscy obecni dziœ goœcie

mieli jakiœ udzia³ w osi¹gniê-

ciu tego zaszczytnego wy-

ró¿nienia” – mówi³ witaj¹c

przyby³ych na spotkanie S³a-

womir Jerzy Snarski,  staro-

sta bielski.

Starosta omówi³ klu-

czowe obszary dzia³ania Po-

wiatu Bielskiego w zakresie

budowy dróg publicznych,

ochrony zdrowia, edukacji,

opieki spo³ecznej i bezpieczeñ-

stwa.

W minionym roku

wspólnie z samorz¹dami gmin-

nymi wybudowano b¹dŸ zmo-

dernizowano drogi za kwotê

4,7 mln z³otych.

7 mln z³. kosztowa³a

realizacja projektu „Szpital

przyjazny œrodowisku” w ra-

mach, którego zbudowano

kot³owniê na biomasê, zamon-

towano 120 solarów do pod-

grzewania ciep³ej wody oraz

wymieniono system grzewczy

wewn¹trz budynków szpital-

nych. Dokonano m. in. zaku-

pu sterylizatora parowego,

kardiomonitora, wiodeokolo-

noskopu.

3,3 mln. z³otych koszto-

wa³a  modernizacji hali spor-

towej wraz z zapleczem i bu-

dynku Zespo³u Szkó³ Nr 1 im.

Marsza³ka J.K. Pi³sudskiego.

Projektem „Równamy

szanse”–objêto: II LO z BJN

i ZS Nr 1, w których prowa-

dzono zajêcia pozalekcyjne.

Starosta pokreœli³ fakt 100 %

zdawalnoœci matury w I LO,

II LO i o jego  7 miejscu w

woj. i 148. miejscu w Polsce

w rankingu Szkó³ Ponadgim-

nazjalnych „Perspektyw” i

„Rzeczpospolitej”.

Zadania  w ramach

„Opieki spo³ecznej” realizuj¹

trzy jednostki: Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie,

Dom Pomocy Spo³ecznej im.

Jana Paw³a II w Brañsku oraz

Placówka Opiekuñczo-Wy-

chowawcza Typu Rodzinnego

nr 1. Na terenie powiatu funk-

cjonuje 43 rodziny zastêpcze,

w których jest 58 dzieci.

Rozpoczêto realizacjê

projektu ,,Podlaska Akademia

Rozwoju Ekonomii Spo³ecz-

nej” - 5,9 mln. z³ w ramach

PO Kapita³ Ludzki. Osoby nie-

aktywne zawodowo i bezro-

botne uczestnicz¹ce w projek-

cie bêd¹ mog³y skorzystaæ ze

wsparcia doradczego indywi-

dualnego i grupowego.

- Myœlê, ¿e rok 2013

nadal bêdzie obfitowa³ w

wiele korzystnych zjawisk i

wydarzeñ. Nadal bêdziemy

d¹¿yæ do zapewnienia rów-

nie energicznego rozwoju

powiatu, w czym – mam na-

dziejê – pomo¿ecie nam Pañ-

stwo, mili goœcie swoimi sku-

tecznymi dzia³aniami. ̄ yczê

¿yczliwoœci i sukcesów w

podejmowanych dzia³a-

niach – mówi³ dziêkuj¹c za

wsparcie udzielane Powiato-

wi i jego mieszkañcom staro-

sta Snarski.

Statuetkami Starosta

wyró¿ni³: Janinê Mironowicz,

Dyrektora Wojewódzkiego

Urzêdu Pracy w Bia³ymstoku,

Tadeusza Romañczuka, Pre-

zesa Spó³dzielni Mleczarskiej

„Bielmlek”,  Jana Miniuka,

Prezesa Przedsiêbiorstwa

Drogowo-Mostowego,

„Maksbud”,  Krzysztofa Mni-

cha, Prezesa Stowarzyszenia

Europartner, Akademicki Klub

Integracji Europejskiej,  Iwo-

nê Zaborowsk¹, Prezesa Pod-

laskiego Forum Doradztwa

Kariery,  Dariusza Mroczka z

IKEA Trading Services Pol-

ska,  Laimonas Rackauskas,

Dyrektora SWEDSPAN Pol-

ska Sp. z o.o,  Jana Miko³usz-

ko UNIBEP S.A,  Jaros³awa

Krzysztofa Juraka, Grzegorza

Szkirela, cz³onka Zarz¹du

Spó³ki Budimex Danwood Sp.

z o.o ,Bogdana Benczaka,

Martê Sawick¹.

Starosta  wyró¿ni³ tak-

¿e uzdolnionych uczniów:  To-

masza  ̄ arskiego i  Ewelinê

Wierciñsk¹ z I LO,  Aleksan-

drê Gawryluk  i Damiana KoŸ-

luka z II LO,  Damiana Szym-

czuka i  Jakuba Smorczew-

skego z ZS Specjalnych,  Ane-

tê Michalczuk i Piotra Seba-

stianiuka z ZS Nr 1, Justynê

Wasilewsk¹ i Ewê Kuczyñsk¹

z  ZS Nr 3, Agnieszkê Kraw-

czyk i  Marcina Moczulskie-

go  z ZS Nr 4.

Na zakoñczenie  wy-

st¹pi³ Zespó³ Pieœni i Tañca

„Podlaskie Kuku³ki”.

 Tadeusz Szereszwski
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Bank Spó³dzielczy w

Brañsku jest na co dzieñ bli-

sko ludzi. Jest bankiem-s¹sia-

dem, który zrozumie, wys³u-

cha, poœwiêci czas i odpowie

na potrzeby klienta. „Wiele

uwagi poœwiêcamy dzia³a-

niom skierowanym do dzie-

ci i m³odzie¿y. Uczestniczy-

my w ¿yciu naszych szkó³,

fundujemy stroje i sprzêt

sportowy dru¿ynom szkol-

nym, dofinansowujemy ak-

tywny wypoczynek i impre-

zy plenerowe, organizujemy

konkursy i turnieje dla dzie-

ci i m³odzie¿y m.in. „Dziœ

oszczêdzam w SKO jutro w

Banku Spó³dzielczym”, Tur-

niej Tenisa Sto³owego o Pu-

char Prezesa Zarz¹du BS

oraz Turniej Pi³ki No¿nej

Dru¿yn SKO Szkó³ Podsta-

wowych o Puchar Prezesa

Banku Spó³dzielczego w

Brañsku. Wa¿na jest dla nas

miejscowa kultura - wspie-

ramy zespo³y, wydawane to-

miki poezji i ksi¹¿ki. Spon-

sorujemy lokalne imprezy,

np. jesteœmy g³ównym spon-

sorem Ludowego Zespo³u

Pieœni i Tañca „Skowronki”,

ponadto sponsorujemy M³o-

dzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹

przy Zespole Szkó³ w Brañ-

sku.  Wspieramy dzia³alnoœæ

Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-

nych. Pomoc marzycielom z

naszej okolicy to zaszczyt i

potwierdzenie naszych war-

toœci – Polak, jego rodzina

i pomoc.”, mówi Pan Stani-

s³aw Bachurek, Prezes Zarz¹-

du Banku Spó³dzielczego w

Brañsku.

„Naszymi podopiecz-

nymi s¹ w wiêkszoœci dzieci

z ubogich rodzin, których

rodzice nie maj¹ finanso-

wych mo¿liwoœci na spe³nie-

nie pragnieñ choruj¹cego,

a czêsto te¿ umieraj¹cego

dziecka“ - mówi Patrycja

Wróbel, cz³onek zarz¹du Fun-

dacji Dzieciêca Fantazja -

Banki mierz¹ swoje efekty

wspó³czynnikiem wyp³acal-

noœci. Fundacja - liczb¹

uszczêœliwionych dzieci.

Dziêki Bankom tylko w

grudniu by³o ich blisko 30.

W œrodê 23 stycznia w

Banku Spó³dzielczym w Brañ-

sku spe³ni³y siê marzenia

czworga dzieci. Pan Prezes

Stanis³aw Bachurek oraz Pani

Wiceprezes Ewa Zajkowska

osobiœcie wrêczali dzieciom

prezenty.

Pierwsza prezent otrzy-

ma³a Patrycja, która by³a moc-

no zaskoczona, gdy¿ nie wie-

dzia³a w jakim celu zosta³a

zaproszona do Banku.  To by³a

dla niej niespodzianka. Trzy-

nastoletnia Patrycja, u której

zdiagnozowano niedoczynnoœæ

tarczycy z guzami, otrzyma³a

gad¿ety z ulubionym zespo³em

Afromental, album o anatomii

cz³owieka, kosmetyki oraz ró-

¿owy odtwarzacz MP4.

Dziewczynka bardzo siê ucie-

szy³a.

Nastêpnie prezent do-

sta³ dwunastoletni Pawe³ ¿yj¹-

cy z zespo³em Downa. Dosta³

miecz œwietlny, akcesoria

Ben10, bardzo du¿y pistolet na

wodê i drugi na specjalne pla-

stikowe naboje. Ch³opiec lubi

walki na miecze i takie te¿ by³o

jego marzenie. Bardzo siê

ucieszy³.

Kolejnym marzycielem,

którego marzenie zosta³o spe³-

nione dziêki Bankowi Spó³-

dzielczemu w Brañsku by³

Maks. Siedmioletni Maksymi-

lian cierpi¹cy na du¿y niedo-

bór odpornoœci i liczne scho-

rzenia uk³adu oddechowego

marzy³ o rowerze i pi³ce no¿-

nej. Dla niego ruch na œwie-

¿ym powietrzu to nie tylko za-

bawa, ale przede wszystkim

forma rehabilitacji. Ch³opiec

otrzyma³ wyœniony rower z

kaskiem i akcesoriami. Wœród

akcesoriów by³ kask, pompka,

œwiate³ko do roweru, torba do

roweru oraz zabezpieczenie

przed kradzie¿¹. Maks dosta³

te¿ wymarzon¹ pi³kê oraz ze-

staw klocków Lego i ciê¿a-

rówkê z motorówk¹.

Kolejnym marzycielem

mia³ byæ piêtnastoletni Jakub,

u którego zdiagnozowano ziar-

nicê szyi. Najwiêkszym ma-

rzeniem ch³opca by³ dobry ro-

wer. W jego imieniu wspania-

³y rower górski z akcesoriami

odebra³a jego mama, gdy¿

Kuba musia³ pojechaæ na ba-

dania do szpitala. Mama po-

wiedzia³a, ¿e syn bêdzie za-

chwycony rowerem gdy¿ w³a-

œnie o takim marzy³. Teraz

Kuba bêdzie mia³ jeszcze

wiêksz¹ motywacjê do walki

o powrót do zdrowia.

Dzieci by³y zachwyco-

ne prezentami. Nastêpnie

wszyscy obecni zostali zapro-

szeni na s³odki poczêstunek, w

trakcie którego mogli siê lepiej

poznaæ i porozmawiaæ. Dzie-

ci mia³y mo¿liwoœæ obejrzenia

wymarzonych prezentów.

Dzieci i rodzice zostali obda-

rowani przez Bank kolejnymi

upominkami i prezentami.

Spotkanie przebieg³o w bardzo

mi³ej atmosferze za spraw¹

Pana Prezesa Stanis³awa Ba-

churek  i Pani Wiceprezes

Ewy Zajkowskiej oraz pra-

cowników Banku, którzy byli

Bank Spó³dzielczy w Brañsku obdarowa³ czworo dzieci z woj. podlaskiego

Spe³niliœmy cztery marzenia

obecni podczas ca³ej imprezy.

Dzieci by³y ogromnie szczêœli-

we, ¿e ich marzenia sta³y siê

rzeczywistoœci¹, a ich rodzice

wdziêczni za zaproszenie na

przyjêcie i wrêczanie prezen-

tów w Banku.

Fundacjê mo¿na

wesprzeæ:

poprzez wp³atê na

konto Fundacji prowadzo-

ne w Banku Polskiej Spó³-

dzielczoœci S.A. nr 14 1930

1523 2310 0345 8400 0001,

wp³at¹ 1% odpisu

od podatku dochodowego,

uczestnictwem w

imprezach organizowa-

nych przez ca³y rok na

rzecz podopiecznych „za-

adoptowaniem” konkret-

nego marzenia chorego

dziecka z danego regionu.

Rodziny, które zma-

gaj¹ siê z ciê¿kimi choro-

bami dzieci mog¹ zg³aszaæ

dzieciêce marzenia za po-

œrednictwem formularza

zg³oszeniowego dostêpne-

go na stronie internetowej

fundacji  www.f-df.pl oraz

listownie.

(Patrycja Wróbel)

Powiat Bielski siódmy

w rankingu Zwi¹zku Powiatów

Polskich 2012

W dorocznym rankingu, organizowanym przez Zwi¹zek

Powiatów Polskich, Powiat Bielski zaj¹³ siódme miejsce. Ogól-

nopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzony przez ZPP to

jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorz¹dów zarz¹dzany

na bie¿¹co przez ekspertów w trybie online. Ranking trwa przez

ca³y rok.
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Chór "Echo Puszczy" Hajnowskiego Domu Kultury ist-

nieje ju¿ trzydzieœci lat.Swój jubileusz obchodzi³ 24 listopada

2012 roku.W swoim,bogatym repertuarze chór posiada piosenki

bia³oruskie,polskie,rosyjskie i ukraiñskie.Od lat suczestniczy w

festiwalach "Piosenka Bia³oruska" zajmuj¹c czo³owe miej-

sca."Echo Puszczy" znany jest z wystêpów na festynach ludo-

wych w województwie podlaskim,koncertuj¹c równie¿ na Bia-

³orusi,Litwie w Czechach i Estonii.Ma na swym koncie ponad

500 koncertów.

Obecnie w chórze œpiewa 25 osób,w tym 10 mê¿-

czyzn.Kierownikiem muzycznym jest pani Alina Niegiere-

wicz.Zespó³ uhonorowano srebrnym medalem Zas³u¿ony dla

Kultury "Gloria Artis" i Honorow¹ Odznak¹ Województwa

Podlaskiego.

(tekst i fot.Jan Cie³uszecki)

Ponad 500 koncertów

30 lat z piosenk¹

Wkroczyliœmy w ostat-

ni rok Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata

2007-2013 (PROW 2007-

2013).Jest to strategiczny in-

strument realizacji polityki rol-

nej Unii Europejskiej w zakre-

sie rozwoju obszarów wiej-

skich.Zapewne  coraz czêœciej

bêdziemy siê spotykali z pod-

sumowaniami efektów tego

programu w polskim rolnic-

twie.Ale mo¿e warto wyko-

rzystaæ ten ostatni rok PROW

na podjêcie dzia³añ w swoim

gospodarstwie, bowiem s¹ za-

powiedzi kontynuacji tej stra-

tegii na nastêpne lata.Pragnie-

my zwróciæ uwagê na tzw.OŒ

2 - Poprawa œrodowiska na-

turalnego i obszarów wiejskich

i na Program rolnoœrodowi-

skowy (p³atnoœci rolnoœrodo-

wiskowe).

W programie tym ist-

nieje Pakiet 7,dotycz¹cy za-

chowania zagro¿onych zaso-

To siê op³aca

Hoduj stare, lokalne rasy

bów genetycznych zwierz¹t w

rolnictwie(ras byd³a,ko-

ni,owiec i œwiñ).Postaramy siê

w kilku kolejnych numerach

naszej gazety ukazaæ korzyœci

wynikaj¹ce z takiego kierun-

ku hodowli.Dziœ o owcach - i

chocia¿ w programie ochrony

istnieje kilkanaœcie wybranych

ras - w szczególnoœci o wrzo-

sówkach,gdzie stawka p³atno-

œci rolnoœrodowiskowej wyno-

si 320 z³ za sztukê.Aby uzy-

skaæ tê p³atnoœæ rolnik musi

utrzymywaæ co najmniej 10

owiec matek,przy czym iloœæ

maciorek przypadaj¹cych na

jednego tryka nie mo¿e prze-

kraczaæ 30 sztuk.

Owce wrzosówki s¹

niezmiernie wartoœciow¹ ras¹

rodzim¹,zarówno ze wzglêdu

na ich pochodzenie,jak i wa-

lory u¿ytkowe.Wrzosówki do-

starczaj¹ wyj¹tkowej jakoœci

skór ko¿uchowych,które s¹

bardzo lekkie,cienkie,ciep³e i

trwa³e.Maj¹ bardzo smaczne

miêso,o niskiej zawartoœci

t³uszczu i cholesterolu,w sma-

ku przypominaj¹cym dziczy-

znê.Maj¹ niskie wymagania

paszowe,dobre zdrowie i od-

pornoœæ na warunki klimatycz-

ne.Mog¹ byæ wykorzystywa-

ne do kontrolowanego wypa-

su w pielêgnacji krajobrazu -

s¹ nazywane ¿ywymi kosiar-

kami.

Cechuje je asezono-

woœæ (przy skróconym okre-

sie odchowu jagni¹t mo¿na

uzyskiwaæ dwa wykoty w ci¹-

gu roku lub trzy w ci¹gu trzech

lat),wysoka plennoœæ (175 -

185 %) i du¿y udzia³ miotów

bliŸniaczych,co u³atwia od-

chów jagni¹t.

Wrzosówka wywodzi

siê od pó³nocno-europejskich

owiec krótkoogoniastych.By-

³y one hodowane na ziemiach

Polski od bardzo dawna,g³ów-

nie na WileñszczyŸnie i Nowo-

gródczyŸnie (25 % pog³o-

wia),po II wojnie œwiatowej

na Bia³ostocczyŸnie.Do lat

siedemdziesi¹tych mieliœmy

ich u nas blisko 150 tysiêcy

sztuk.Teraz w coraz wiêkszej

iloœci gospodarstw owczar-

skich mo¿emy je znowu spo-

tkaæ.Z wielu wzglêdów war-

to siê nimi w hodowli zaj¹æ -

maj¹ przysz³oœæ w rolnej eko-

nomice,jak i w gospodar-

stwach agroturystycz-

nych.Hodujmy wrzosówki.

(opr.wip)

Janusz Piasecki ze

wsi Piotrowszczyzna w gmi-

nie Kleszczele uzyska³ w roku

ubieg³ym Puchar Starosty Haj-

nowskiego jako najlepszy ho-

dowca owiec.Piasecki zajmu-

je siê wrzo-

sówkami.Po-

siada stado 60

matek tej ra-

sy,prowadzi

ksiêgê rodo-

wodow¹ ho-

dowli, kontrolo-

wan¹ przez In-

stytut i Stado

Zarodowe w

Balicach ko³o

Krakowa.Ho-

dowla owiec mo¿e byæ op³a-

calna,a starych ras regional-

nych w szczególnoœci (dop³a-

ty).W przypadku wrzosówek

jest zainteresowanie i miêsem

Kleszczele

Okiem hodowcy

(eksport) i skórami (ko¿u-

chy).Koszty produkcji s¹

efektowniejsze ni¿ w przypad-

ku byd³a mlecznego.Niemniej

jednak,aby korzystnie sprze-

daæ jagniêta na eksport,te¿

trzeba nieŸle je wykarmiæ.A

najwiêkszym problemem jest

brak dop³at w naszym woje-

wództwie do owcy towaro-

wej.Poprzedni minister rolnic-

twa obiecywa³ te dop³aty i nie

zrealizowa³ obietnicy.Nowy

minister nic o nich nie wspo-

mina.W tym roku koñczy siê

program unijny na lata 2007 -

2013,a o nowych realiach nic

nie s³y-

chaæ.Efektem

mo¿e byæ li-

kwidacja stad

owiec.A by³o-

by szkoda,bo-

wiem wielu

rolników zain-

teresowa³o siê

tym rodzajem

hodowli.Póki

co do gospo-

darstwa Janu-

sza Piaseckiego zaje¿d¿aj¹ ko-

ledzy rolnicy z innych gmin po

materia³ hodowlany.Jest wiêc

perspektywa ?

(wip)

Plebiscyt miast zakoñczony

BIELSK  PODLASKI

Bielsk Podlaski zaj¹³ 8. miejsce w Polsce.

Bielsk zaj¹³ 1. miejsce w rankingu województwa podla-

skiego na najpiêkniejsze iluminacje œwi¹teczne i reprezentowa³

je w finale zajmuj¹c 8. miejsce w Polsce.

(GW)
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Czwórka lekkoatletów Klubu Sportowego PUSZCZA

Hajnówka,  Emilia Kozak, Natalia Tarasiuk, Konrad Ksi¹-

¿yk i £ukasz Karpiuk przebywali na zgrupowaniu bloku wy-

trzyma³osciowego, kadry województwa podlaskiego w Boro-

wicach (Karkonosze) w okresie od 21-01-2013 r. do dnia 31-

01-2013 r. Zgrupowanie mia³o na celu, przygotowanie junio-

rów m³odszych Konrada Ksi¹¿yk i Emilii Kozak do Mistrzostw

Polski w Biegach prze³ajowych w Kwidzynie a m³odzików

Natalii Tarasiuk i £ukasza Karpiuk do Mistrzostw Makrore-

gionu Lubelsko-Podlaskiego w kategorii m³odzików, które od-

bêd¹ siê w Bia³ymstoku. Wymienieni zawodnicy trenowali pod

czujnym okiem trenerów Romana Chyliñskiego, Tomasza

D¹browskiego i Romana Sacharczuka. Wszyscy zawodni-

cy sumiennie przyk³adali siê do pracy i w pe³ni realizowali plan

treningowy. Liczymy, ¿e efekty treningu w sposób pozytywny

wp³yn¹ na formê zawodników w czasie startów na wymienio-

nych imprezach sportowych.                       Roman Sacharczuk

Biegacze PUSZCZY Hajnówka

na zgrupowaniu kadry

województwa
Tradycyjnie Bal Mi-

strzów Sportu (2 lutego br.) w

Hotelu Go³embiewski w Bia-

³ymstoku sta³ siê okazj¹ do

zaprezentowania 17 Rankingu

Podlaskiej Rady Olimpijskiej

na najlepszych sportowców

województwa w 2012 ro-

ku.Decyzj¹ kapitu³y ranking

wygrali Nadie¿da Ziêba i

Robert Mateusiak,badmin-

tonowy mikst KS Hubal Bia-

³ystok.W kwietniu ub.roku

Ziêba i Mateusiak w Mistrzo-

stwach Europy zdobyli dla

Polski pierwszy z³oty me-

dal.Byli blisko strefy medalo-

wej na Igrzyskach Olimpij-

skich w Londynie,przegrywa-

j¹c jednak w æwieræfinale z

Najlepsi sportowcy województwa - 2012

reprezentacj¹ Chin.

Na drugiej pozycji zna-

laz³ siê sprinter KS Podla-

sie,Kamil Kryñski,startujacy

na 200 m i w sztafecie.Nasi

sprinterzy byli bez szans wo-

bec czarnoskórych biega-

czy,ale poprawili rekord Pol-

ski,który przetrwa³ 32 lata (od

Igrzysk Olimpijskich w Mo-

skwie)!

Na 3 miejscu uplaso-

wa³ siê kajakarz Cresovii Bia-

³ystok - Marek Twardow-

ski,a na 4 i 5 Anna Je-

sieñ,lekkoatletka Prefbetu

Œniadowo i Edyta Dzieni-

szewska,kajakarka Sparty

Augustów.

W grach zespo³owych

nagrody zdobyli przedstawi-

ciele bia³ostockiej Jagiellonii -

Tomasz Frankowski i tre-

ner Tomasz Hajto.

Tytu³ "Nadziei Olimpij-

skiej"przypad³ srebrnemu me-

daliœcie M³odzie¿owych Mi-

strzostw Œwiata w Erewa-

niu,Paw³owi Wierzbickiemu

z Boxingu Sokó³ka.

Trenerem roku zosta³

Waldemar Grzegorzew-

ski,szkoleniowiec badmintoni-

stów Hubala Bia³ystok.

A balowe tañce rozpo-

czêli walcem, prezes Podla-

skiej Rady Olimpijskiej Janusz

Kochan z legend¹ polskiej

lekkoatletyki,Iren¹ Sze-

wiñsk¹.                          (piw)

Pod takim has³em KS."Puszcza" Hajnówka przy

wspó³pracy z OsiR zorganizowa³a imprezê rekreacyj-

no-sportow¹ w ramach projektu z Urzêdu Miasta –

Akcja zima 2013.

Konkurencje ze wspó³zwodnictwem przepro-

wadzono w kategorii przedszkolaka, szkó³ podstawo-

wych i gimnazjalnych.

Po wspólnej rozgrzewce na czterech torach

rozpoczê³a siê rywalizacja indywidualna. Trudnoœæ po-

szczególnych konkurencji szybkoœciowo-sprawnoœcio-

wych wzrasta³a z wiekiem startuj¹cych.

MroŸna zima nie przeszkodzi³a w wspania³ej za-

bawie na œwietnie przygotowanej tafli na "Bia³ym Or-

liku". Odczuwalna temperatura (-12 sopni), przegra³a

z rozgrzanymi serduszkami uczestników i gor¹c¹ her-

bat¹.

Impreza zakoñczy³a siê meczem hokejowym do

"Zima te¿ jest piêkna"

którego zosta³a wybrana najlepsza ósemka ch³op-

ców ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.

Wszyscy startuj¹cy zostali nagrodzeni s³o-

dyczami, a wyró¿niaj¹cy siê – medalami:

medale z³ote: Paula Zabrocka – 8 lat (Bia-

³ystok), Filip Kot – 9 lat (SP Dubiny), Micha³

Markiewicz – 11 lat ( SP 5 Hajnówka), Tomasz

Zarzecki – 13 lat ( PG 3 Hajnówka)

medale srebrne: Sandra Poleszuk – 10 lat

(SP 6 Hajnówka), Kacper Bondaruk – 11 lat (SP

3 Hajnówka), Mateusz Gruszewski – 15 lat (PG

1 Hajnówka)

medale br¹zowe: Adam Litwinowicz – 8

lat (SP 5 Hajnówka), Wiktoria D¹browska – 10

lat (SP 1 Hajnówka), Adam Osmulski – 15 lat

(PG 2 Hajnówka).

Janusz Ludwiczak

Ranking Podlaskiej Rady Olimpijskiej
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