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Minê³y ju¿ prawie dwa miesi¹ce nowego roku szkolnego,w którym po
raz pierwszy szeœciolatki mog³y pójœæ (i wiele posz³o)do szko³y.Dzieciaki szyb-
ko zaadoptowa³y siê do warunków ¿ycia w szkole,radz¹ sobie,nie narzekaj¹.A
czy ktoœ narzeka ? A jak¿e - pojawi³ siê komitet obywatelski, który zebrawszy
ponad 900 tysiêcy podpisów,zamierza usun¹æ ustawê o kszta³ceniu od 6 roku
¿ycia.Argumenty zatroskanych rodziców to np."nie skracajmy dzieciñstwa","daj-
my dzieciom jeszcze rok spokoju" itp.

A ustawodawca zamiast pos³u¿yæ siê ekspertami (na ka¿dym uniwersy-
tecie jest wydzia³ albo i instytut pedagogiki czy psychologii)najwyraŸniej chowa
g³owê jeœli nie w piasek,to pod poduszkê.Takie s¹ skutki eksperckiego œledztwa
smoleñskiego.

Tymczasem wiele szkó³ po prostu nie przygotowa³o siê na przyjêcie sze-
œciolatków. Brak infrastruktury,oddzielnych toalet,szatni itp.Wspólne ze star-
szakami œwietlice te¿ nie s¹ najlepszym rozwi¹zaniem,bo nie nale¿y udawaæ jak
wygl¹da obecna, polska subkultura szkolna.

Demografia nie napawa optymizmem.Polki rodz¹ obecnie najmniej w
Europie.A te nieliczne pokoleniowo szeœciolatki,za kilkanaœcie lat bêd¹ tworzy-
³y nowe spo³eczeñstwo naszego kraju.Dlatego pedagogiczne i obywatelskie spoj-
rzenie na tegoroczne maluchy w szkole wymaga najwiêkszej troski.

Oni sobie poradz¹,tak jak radz¹ sobie z komputerami,laptopami,komór-
kami itp. I radz¹ sobie bardzo czêsto lepiej jak rodzice czy nauczyciele.Nie
musz¹ ju¿ wkuwaæ maj¹c do dyspozycji Internet czy Wikipediê.Tylko potrzeba
innego ju¿ spojrzenia na now¹ kulturê edukacyjn¹.Uznano tymczasem ¿e za
du¿o mamy nauczycieli na nowe pokolenia,wiêc pedagodzy zamiast myœleæ o
nauczaniu,myœl¹ jak ocaliæ etat.I to wobec takich realiów stan¹ nasze szeœcio-
latki.

A czy rz¹d dostrzega potrzeby wzmo¿enia edukacji spo³ecznej?Kiedy
media niemal codziennie donosz¹ o biciu i zabijaniu niemowlaków i dzieci.Kie-
dy np.w zesz³ym roku 375 dzieci w Polsce pope³ni³o samobójstwo.Kiedy tak
du¿o dzieci przychodzi do szko³y g³odne i ubogo ubrane? Ta niedowzrocznoœæ
mo¿e w najbli¿szym pokoleniu okreœliæ nasze miejsce w zjednoczonej Euro-
pie.Mo¿e nas po prostu ponownie zmarginalizowaæ.Dbajmy o naszych uczniów
od pierwszego dnia w ichszkole.                                                red.naczelny

Niedowzrocznoœæ ?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje studentom
ze œrodowisk wiejskich pomoc w postaci porêczenia preferencyjnego kredytu
bankowego na sfinansowanie studiów.Studia s¹ coraz bardziej kosztowne i aby
je sfinansowaæ,dzieci rolników,pochodz¹ce z niezbyt zamo¿nych domów,mog¹
zaci¹gn¹æ kredyt,który porêczy im Agencja RiMR. Agencja porêczy kredyt
zaci¹gniêty nawet na ca³y okres studiów.Bêdzie on wyp³acany co miesi¹c w
formie stypendium.Wysokoœæ kredytu zale¿y od specjalnoœci studiów - np.przy
wyborze studiów medycznych,mo¿e to byæ nawet 36 tysiêcy z³otych. Kredyt
jest przyznawany na warunkach preferencyjnych.Mo¿e byæ sp³acany po dwu-
letnim okresie karencji.Jego oprocentowanie jest o po³owê ni¿sze ni¿ ustalone
przez Bank Narodowy.Dodatkowo nie trzeba sk³adaæ ¿adnych wniosków czy
podañ do Agencji. Wszystkie formalnoœci za³atwi bank z ARiMR wspó³pracu-
j¹cy.W naszym województwie s¹ to wszystkie banki spó³dzielcze. O takie kre-
dyty mo¿na siê ubiegaæ do 15 listopada.Dotychczas skorzysta³o z nich w
ca³ej Polsce ponad 5 tysiêcy studentów.                                              (RB-k)

Studentom œrodowisk wiejskich

Kredyty bankowe
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W dniu 13 paŸdzierni-
ka 2013 r., podczas organizo-
wanych w Podlaskim Oœrod-
ku Doradztwa Rolniczego w
Szepietowie Jesiennych Tar-
gów Ogrodniczych, odby³o siê

uroczyste seminarium podsu-
mowuj¹ce konkurs „Piêkna i
estetyczna podlaska wieœ”.
Na seminarium przybyli bar-
dzo licznie przedstawiciele wsi
bior¹cych udzia³ w konkursie
oraz starostowie, burmistrzo-
wie i wójtowie, którzy w pra-
cach konkursowych wspiera-
li swoich reprezentantów -
mieszkañców poszczególnych
wsi. Na seminarium przybyli
tak¿e: Wies³aw Do³êgowski –
z-ca Dyrektora Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej,
Walenty Korycki – Wicemar-
sza³ek Województwa Podla-
skiego.

Udzia³ w konkursie
wziê³o 14 miejscowoœci,

Konkurs „Piêkna i estetyczna podlaska wieœ” rozstrzygniêty!
przedstawicieli poszczegól-
nych powiatów:

- z powiatu augustow-
skiego -Danowskie

- z powiatu bia³ostoc-
kiego - Rybo³y

- z powiatu bielskie-
go - Proniewicze

- z powiatu grajewskie-
go - Rydzewo

- z powiatu hajnow-
skiego - Lipiny

- z powiatu kolneñskie-
go - Czerwone

- z powiatu ³om¿yñskie-
go - ̄ elechy

z powiatu monieckiego
- Zajki

- z powiatu sejneñskie-
go - Ogrodniki

- z powiatu siemiatyc-
kiego – Moszczona Kró-
lewska

- z powiatu sokólskie-
go - Bagny

- z powiatu suwalskie-
go – P³ociczno-Tartak

- z powiatu wysokoma-
zowieckiego – Perki-Karpie

- z powiatu zambrow-
skiego – Koziki-Ja³brzyków
Stok.

Na seminarium, goœcie
wys³uchali wyk³adu p.t. „Es-
tetyczne zagospodarowanie
wsi i zagród – uzupe³nianie
nasadzeñ ozdobnych oraz za-
sady pielêgnacji”, który popro-
wadzi³a Edyta Ros³on-Szeryñ-
ska z SGGW w Warszawie.
Wyk³ad nawi¹zywa³ do wyko-
nanych ju¿ prac i mo¿liwoœci
planowania dalszych nasadzeñ
uzupe³niaj¹cych a tak¿e wska-
zywa³ jak fachowo pielêgno-
waæ wysadzone ju¿ roœliny i
zabezpieczaæ je na okres zimy
przez przemarzaniem.

Uczestnicy seminarium
mieli mo¿liwoœæ zapoznania
siê z wystaw¹ fotograficzn¹
konkursu w postaci tablic. Na
tablicach umieszczono zdjêcia
prezentuj¹ce efekt koñcowy z
wykonanych prac w poszcze-
gólnych wsiach, a by³y wyko-
nane przez Komisjê, w trak-
cie wizytacji ka¿dej z miejsco-
woœci. Po przerwie, przewod-
nicz¹ca komisji – Joanna
Czarkowska odczyta³a proto-
kó³ Komisji Konkursowej, któ-
ra w dniach 27, 28, 29, 30

sierpnia 2013 r. dokona³a lu-
stracji i wed³ug okreœlonych
jednakowych kryteriów oce-
ni³a zg³oszone wsie, oraz wy-
³oni³a spoœród nich piêæ najlep-
szych.

S¹ to:
I miejsce – ¯elechy

– powiat ³om¿yñski,
II miejsce – Czerwo-

ne – powiat kolneñski
III miejsce – Pronie-

wicze – powiat bielski,
IV miejsce – Koziki-

Ja³brzyków Stok – powiat
zambrowski,

V miejsce – Bagny –

powiat sokólski .
Finaliœci oraz laureaci

konkursu otrzymali z r¹k Wa-
lentego Koryckiego - Wice-
marsza³ka Województwa Pod-
laskiego oraz Jana Zalewskie-
go - Dyrektora Podlaskiego
Oœrodka Doradztwa Rolni-
czego, okolicznoœciowe dyplo-

my – grawertony, zaœ laure-
atom wrêczono puchary i na-
grody pieniê¿ne.

.
Ponadto Dyrektor Pod-

laskiego Oœrodka Doradztwa
Rolniczego ufundowa³ trzy
wyró¿nienia za szczególne
zaanga¿owanie w zachowanie
lokalnego dziedzictwa kulturo-
wego nastêpuj¹cym wsiom:

1. Rybo³y, gmina
Zab³udów, powiat bia³ostocki

2. Lipiny, gmina
Hajnówka, powiat hajnowski

3. Ogrodniki, gmi-
na Sejny, powiat sejneñski

Seminarium zakoñczy-
³a promocja produktów regio-
nalnych i tradycyjnych, gdzie
w kuluarach, wszyscy uczest-
nicy mieli mo¿liwoœæ podzie-
lenia siê spostrze¿eniami z
udzia³u w konkursie.

Joanna Czarkowska

W dniu 12 paŸdzierni-
ka 2013 r., podczas Jesien-
nych Targów Ogrodniczych
organizowanych w Podlaskim
Oœrodku Doradztwa Rolni-
czego w Szepietowie, odby³o
siê uroczyste podsumowanie
konkursu na najlepsze gospo-
darstwo agroturystyczne, któ-
ry zosta³ sfinansowany ze
œrodków Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich. Na semi-
narium przybyli w³aœciciele
kwater agroturystycznych bio-
r¹cych udzia³ w finale konkur-
su. Na seminarium przybyli
równie¿ goœcie: Stefan Kra-
jewski – dyrektor Podlaskie-
go Oddzia³u Regionalnego z
siedzib¹ w £om¿y, Wojciech
Kasjanowicz – Dyrektor Od-
dzia³u Terenowego Agencji
Rynku Rolnego w Bia³ymsto-
ku, Miros³aw Surowiec –
Przewodnicz¹cy Rady Spo-
³ecznej PODR Szepietowo.
Seminarium otworzy³ Dyrek-
tor PODR Jan Zalewski.

Celem realizowanego
konkursu by³a identyfikacja i

Konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa podlaskiego
rozstrzygniêty!

promocja dobrych praktyk w
zakresie agroturystyki w wo-
jewództwie podlaskim.

Realizacja konkursu
mia³a istotny wp³yw na wzrost
zainteresowania us³ugami
agroturystycznymi na wyso-
kim poziomie. Przyczyni³a siê
do ich rozwoju i promocji. Po-
przez pokazanie najlepszych
gospodarstw agroturystycz-

nych wyznaczone zosta³y
wzorce do naœladowania.

Zg³aszaj¹ce siê gospo-
darstwa agroturystyczne
otrzyma³y od specjalistek Sek-
cji Wiejskiego Gospodarstwa
Domowego i Agroturystyki
wsparcie merytoryczne w
przygotowaniu siê do konkur-

su.
Uczestnicy konkursu to

(wymienione w kolejnoœci al-
fabetycznej reprezentowa-
nych powiatów):

1. Gospodarstwo agro-
turystyczne, Gra¿yna i Marek
Motybel, Danowskie – powiat
augustowski

2. „Leœny Zak¹tek”,
S³awomir Abramowicz,

Grzybowce – powiat bia³o-
stocki

3. „Sielskie Kresy”,
Piotr Strza³kowski, Moœci-
ska – powiat bia³ostocki

4. "Nad rzeczk¹", Bar-
bara i Grzegorz Szymanow-
scy, Szymany – powiat gra-
jewski

5. Gospodarstwo
ekologiczno – turystyczne,
Halina i Janusz Soroczyñ-
scy, Kleszczele – powiat
hajnowski

6. Gospodarstwo agro-
turystyczne, Ewa Kazimier-
czuk, Cwaliny – powiat kol-
neñski

7. "Carski trakt", El¿-
bieta i Jan Nadolni, Sulin Stru-
mi³owo – powiat ³om¿yñski

8. Gospodarstwo eko-
turystyczne "Na Karczaku",
Ma³gorzata i Krzysztof Gór-
scy, Nowa Wieœ – powiat
moniecki

9. Gospodarstwo agro-
turystyczne, Andrzej Mosie-
wicz, Giby – powiat sejneñski

10. „Stajnia i pensjo-
nat ̄ urobice”, Aleksandra
Toczko, ¯urobice – powiat
siemiatycki

11. „Tatarska Jurta”,
D¿enneta Bogdanowicz, Kru-
szyniany – powiat sokólski

12. „U Edyty”, Miko³aj
Rydzewski, Jemieliste – po-
wiat suwalski

13. „Niezapominajka”,
Anna i Kazimierz Wojtkow-
scy, Kozarze – powiat wyso-
komazowiecki

14. „Dworek £osie”,
Ewa Gren, £osie Do³êgi –
powiat zambrowski

Istotnym punktem se-
minarium by³ wyk³ad p.t. „Za-
sady funkcjonalnego wyko-
rzystania pomieszczeñ w
kuchni agroturystycznej zgod-
nie z przepisami GHP i GMP”,
który poprowadzi³ Eugeniusz
Kowalski,  cz³onek Zarz¹du
LGD Puszcza Bia³owieska.
Kwaterodawcy mieli mo¿li-
woœæ zapoznania siê z prak-
tycznymi rozwi¹zaniami wy-
maganymi prawnie przy pro-
wadzeniu ¿ywienia turystów
przez kwaterodawców. Poru-
szane zagadnienia by³y na tyle
ciekawe, ¿e wywo³a³y wiele
pytañ, na które prowadz¹cy
udzieli³ wyczerpuj¹cych wyja-
œnieñ.

Jako dokumentacjê
Cd. str.
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 W po³owie wrzeœnia br na wy-
spê Wolin uda³a siê 49-osobowa gru-
pa hajnowskich diabetyków. Oœrodek

Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Gra-
al", po³o¿ony w cichej i spokojnej czê-
œci Œwinoujœcia, w odleg³oœci ok. 380

JESIENNE  PODRÓ¯E
m. od morza i 300 m. od granicy nie-
mieckie, przygotowa³ dla goœci kom-
fortowe pokoje 2 i 3-osobowe z pe³-

nym wêz³em sanitar-
nym oraz wyposa¿o-
ne w TV, lodówki i
czajniki bezprzewo-
dowe.

W jadalni po-
dawano posi³ki trady-
cyjnej polskiej kuchni
oraz ciasta, owoce i
soki.

Uczestnicy ko-
rzystali z zabiegów
rehabilitacyjnych (la-
ser, ultradŸwiêki, bo-

rowina, masa¿e, wirówki) poprzedzo-
nych indywidualnymi konsultacjami le-
karskimi.

Stabilna, s³oneczna pogoda
pozwala³a wykorzystywaæ ka¿d¹
woln¹ chwilê na zwiedzanie oko-
licy, niektórzy chodzili z kijkami,
inni jeŸdzili na rowerach, albo,
wdychaj¹c morskie powietrze,
spacerowali po pla¿y i karmili
mewy.

Niezapomniane wra¿enia
pozostawi³ rejs statkiem "Chate-
aubriand" w krainê 44 wysp i re-
zerwat ptactwa (w tym siedlisko
2000 niezwykle ¿ar³ocznych kor-
moranów).

By³y te¿ dwa wieczorki ta-
neczne oraz ognisko z pieczeniem
kie³basek.

     Czêœæ osób skorzysta-
³a z wycieczki do Szwecji i Danii.
Program by³ bardzo bogaty. Po-

cz¹tek to nocny przejazd do niemieckiego
portu Rostock, przeprawa promem Scan-
dlines przez Morze Ba³tyckie do duñskie-
go portu Gedser, przejazd przez wyspy: Fal-
ster, Faro, Zelandiê, przejazd podwodnym
tunelem, przejazd przez sztuczn¹ wyspê,
przejazd przez most Oresunsbro - najd³u¿-
szy na œwiecie most ³¹cz¹cy dwa kraje -

Daniê ze Szwecj¹. Zwiedzanie najciekaw-
szych miejsc stolicy po³udniowej Szwecji,
Malmo: m.in. Rynek G³ówny Stortorget z
zabytkow¹ zabudow¹ i Pomnikiem Karola
X Gustawa, rynek starego miasta, zabyt-
kowy dworzec kolejowy Turning Torso,
najwy¿szy budynek mieszkany w Europie
Malmohaus, morsk¹ twierdzê z XV w.

Powrót, przejazd do uroczej stolicy
Danii - Kopenhagi, gdzie ogl¹dano: Syren-
kê Kopenhask¹ (szczególnie zachwyceni
byli panowie), fontannê boginni Gefion, od-
prawê warty Gwardii Królewskiej przy
barokowym pa³acu Amalienborg, Koœció³
Marmurowy, XVIII-wieczn¹ dzielnicê por-
tow¹ Nyhavn, Zamek Królewski Chri-
stiansborg. Spacer po najd³u¿szym depta-
ku Pó³nocnej Europy - ulic¹ Stoget, przy
której mieszcz¹ siê sklepy oferuj¹ce œwia-
towej klasy wzornictwo duñskie. Na za-
koñczenie rejs kana³ami Kopenhagi.

Impreza trwa³a ca³¹ dobê, mêcz¹-
ca, ale niezwykle atrakcyjna.

Zarz¹d Oddzia³y Rejonowego Pol-
skiego Stowarzyszenia Diabetyków w
Hajnówce corocznie dla swoich cz³onków
organizuje wyjazdy na dwutygodniowe tur-
nusy rehabilitacyjne. Koszty pobytu i prze-
jazdu uczestnicy pokrywaj¹ sami (czêœæ
osób korzysta z dotacji PFRON). Lista
chêtnych zamkniêta jest zawsze na d³ugo
przed terminem wyjazdu.

Stanis³aw Siwek

fot: Danuta Dembowska,

Witalis Wo³kowycki.
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Poniedzia³kowym wystêpem w
Piwnicy Kulturalnej Stowarzyszenia
AB-BA Aleœ Zajcau zakoñczy³ tego-
roczn¹ jubileuszow¹ dwudziest¹ edy-
cjê Jesieni Bardów. Obfitowa³a w in-
teresuj¹ce powroty bia³oruskich wy-
konawców na scenê festiwalu po la-
tach jak i nowe odkrycia muzyczne dla
m³odszego grona tegorocznych  s³u-
chaczy. Mnogoœæ miejscowoœci  w
których zaprezentowali siê bardowie
pozwoli³a na uczestnictwo w tym wy-
darzeniu ludziom z mniejszych miejsco-
woœci. Podlaska spo³ecznoœæ mog³a
ogl¹daæ koncerty w Hajnówce , Na-
rewce, Narwi, Gródku, Szczytach
Dziêcio³owie, a g³ówne wydarzenia
muzyczne odby³y siê jak w latach po-
przednich w Bielsku Podlaskim i Bia-
³ymstoku. Festiwal zosta³ zorganizowa-
ny dziêki wsparciu Ministra Admini-
stracji i Cyfryzacji, Miasta Bia³ystok
oraz Urzêdu Marsza³kowskiego Wo-
jewództwa Podlaskiego. Honorowy
patronat nad wydarzeniem obj¹³ Pre-
zydent miasta Bia³egostoku, za czeœæ
artystyczn¹ eventu odpowiada³ prê¿-
nie rozwijaj¹cy siê oœrodek Szczyty –
Zwi¹zek na rzecz edukacji i promocji

kultury bia³oruskiej. Tegoroczna Jesieñ
Bardów wystartowa³a formalnie w
pi¹tek, lecz ju¿ od czwartku imprezie
towarzyszy³y dodatkowe wydarzenia
muzyczne w Hajnowskim Muzeum i
Oœrodku Kultury Bia³oruskiej  wyst¹-
pi³a Kasia Kamockaja i zespó³ Re1ikt,
natomiast w Narewskiej Galerii im.
Tamary So³oniewicz zaprezentowa³ siê
Aleh Kabzar i Nadzieja Artymowicz .
Tego samego dnia Gmina Biblioteka
Publiczna w Narwi goœci³a •micera
Wajciuszkiewicza. Pi¹tek sta³ pod zna-

kiem wystêpu Nielha Zabyæ w Gmin-
nym Centrum Kultury w Gródku , oraz
pierwszego koncertu w Bielsku Pod-
laskim, który nosi³ tytu³ „Vytoki”. Mo-
gliœmy na nim pos³uchaæ wykonawców,
którzy przecierali szlaki tej imprezy na
scenie Bielskiego Domu Kultury (miê-
dzy innymi duet Bie³y Son, El¿bietê
Beziuk , Doroteusza  Fionika, czy Wik-
tora Sza³kiewicza ).

W niedzielne popo³udnie Bar-
dauskaja Vosieñ na koncert wieñcz¹-
cy tegoroczny festiwal ponownie za-
wita³a do Opery i Filharmonii Podla-
skiej i po raz kolejny przyci¹gnê³a rze-
szê ludzi w ró¿nym wieku, którzy wy-
pe³ni³ali szczelnie kameraln¹ salê Ope-
ry. Bia³ostoczanie mieli okazjê tego po-
po³udnia obejrzeæ wystêp Paliny Re-
spubliki. Artystka przed dwoma laty na
tym festiwalu zdoby³a nagrodê Grand
Prix. Bie³y Son zaprezentowa³ na sce-
nie swoje muzyczne interpretacjê wier-
szy Wiktora Szweda, £arysy Heniusz
czy Wiktora Stachwiuka. Natomiast
Aleœ Kamocki (wyst¹pi³ z zespo³em)
da³ du¿o swobody dla swych muzyków
i sta³ siê wrêcz kierownikiem muzycz-
nym grupy, bo ka¿dy z cz³onków jego
zespo³u móg³ zaprezentowaæ siê jako
solista co przypad³o do gustu zgroma-
dzonej publicznoœci. Ostatnim wyko-
nawc¹ wieczoru by³ zespó³ Ilo &
Friends, wystêp Ilony Karpiuk (która
równie¿  prowadzi³a koncert z Rad-
kiem D¹browskim) z przyjació³mi oka-
za³ siê dobrym posuniêciem bo jak
zwykle podczas koncertu tej formacji
nie zabrak³o poetyckoœci wymieszanej
z rockow¹ energi¹ .

Na scenie nie mog³o równie¿
zabrakn¹æ gospodarza obiektu w któ-
rym Bardauskaja Vosieñ goœci po raz
drugi, dyrektor Opery i Filharmonii
Podlaskiej Roberto Skolmowski wy-
sun¹³ pomys³ aby przysz³oroczn¹ edy-
cjê czyli „oczko” przenieœæ na du¿¹
scenê. Miejmy nadziejê, ¿e Roberto
Skolmowski nie rzuca³ s³ów na wiatr i
ju¿ dwudziest¹ pierwsz¹ edycjê Jesie-
ni  Bardów obejrzymy w pe³nej krasie
w iœcie europejskich warunkach .

Bo da siê zauwa¿yæ, ¿e ten fe-
stiwal wrós³ w nasz region i sta³ siê
jego  wa¿n¹ czêœci¹ artystycznego
¿ycia.

 tekst i fot: Micha³ Iwaniuk

Festiwal Bia³oruskiej Piosenki
Autorskiej i Poezji Œpiewanej - Bar-
dauskaja Vosieñ organizowany jest
przez Szczyty –Zwi¹zek Promocji i
Edukacji Kultury Bia³oruskiej po raz
XX. W Hajnówce goœci³ po raz ósmy.
W tym roku 24 paŸdziernika goœcili-
œmy Miñsk reprezentowany przez
Kasiê Kamock¹ i zespó³ Re1ikt. Kon-

cert w tym roku odby³ siê wyj¹tkowo
w Pub-ie 300 Cegie³ funkcjonuj¹cym
przy Muzeum Bia³oruskim i zgroma-
dzi³ niema³¹ publicznoœæ. Korzystaj¹c
z Alfabetu Bardauskaj Vosieni przy-
gotowanego przez organizatorów:

Kasia Kamockaja- ikona nieza-

le¿nej sceny muzycznej Miñska, jedna
z najwa¿niejszych postaci we wspó³-
czesnej kulturze bia³oruskiej. Osoba
niepokorna, obdarzona ogromn¹ cha-
ryzm¹ i œpiewaj¹ca wy³¹cznie po bia-
³orusku towarzyszy Festiwalowi Bar-
dauskaja Vosieñ od pierwszych jego
edycji. Jej repertuar jest na³adowany
emocjami, a œpiewane przez ni¹ tek-
sty w poetycki sposób dotykaj¹ wa¿-
nych problemów spo³ecznych wspó³-
czesnej Bia³orusi. Tak¿e i w tym roku,

JESIEÑ BARDÓW w HajnówceBardauskaja Vosieñ – 24.10 –
28.10 2013 : jubileuszowa doskonale znane bardauskaj publicz-

noœci: "Son u tramvai", "Bielaja lie-
biedŸ", "Maja kraina" zabrzmia³y ze
sceny.

Re1ikt- zespó³ o nietuzinkowym
brzmieniu, który pokazuje, jak w cie-
kawy sposób mo¿na po³¹czyæ wyrafi-
nowany rock z muzyczn¹ poetyk¹.
Re1ikt zadebiutowa³ na bardauskaj

scenie w 2009 r., od razu zdobywaj¹c
nagrodê Grand Prix Festiwalu. Jego
wygrana odbi³a siê szerokim echem w
œrodowisku muzycznym, co skutkowa-
³o wieloma zaproszeniami do udzia³u
w festiwalach w Polsce, Bia³orusi i
Ukrainie. Publicznoœci hajnowskiej

zespó³ ten jest doskonale znany z 5.
Festiwalu Rockowisko Hajnówka, na
którym to zespó³ bezkonkurencyjnie
zwyciê¿y³ w konkursie kapel i zdoby³
nagrodê publicznoœci.

Koncerty Festiwalu Bardauska-
ja Vosieñ odby³y siê równie¿ w Biel-
sku Podlaskim, Bia³ymstoku, Narwi,
Narewce, oraz Gródku. Wiêcej szcze-
gó³ów na stronie www.vosien.org

 tekst i fot: Agnieszka Tichoniuk

8 listopada w Bia³ostockim Oœrodku Kultury i Kinie Forum, ul.Legionowa 5,
XXX Zaduszki Bluesowe (e-mail:sekretariat@bok.bialystok.pl)
16 listopada, godz.18,00 - Dom Kultury Litewskiej w Puñsku,XX Spotkania
Mniejszoœci Narodowych
17 listopada, godz.17,00 - Bielski Dom Kultury, XX-lecie " Obrzêd Bia³oruski
na Scenie"
22 listopada - Bia³ostocki Oœrodek Kultury, Klub Fama,Kino Forum,ul.Legio-
nowa 5,  XXXV Jesieñ z Bluesem (www.jesienzbluesem.pl)
24 listopada - Hajnowski Dom Kultury, XX Przegl¹d Sztuki Nieprofesjonalnej

Ziemi Hajnowskiej
24 listopada, godz. 17,00 Gminne Centrum Kultury w Gródku. Podsumowanie
projektu "£avaczka" (po trzy wsie z gmin Krynki,Gródek,Narewka i Bia³owie-
¿a o mieszkañcach,m³odoœci,¿yciu codziennym,jêzyku,obrzêdach) e-mail:biu-
ro@gckgrodek.pl
30 listopada - Muzeum Rolnictwa im.ks.Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
XXXIII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich (instrumentaliœci z Polski,
Litwy, Bia³orusi, Ukrainy, S³owacji graj¹ na ligawach, trombitach, bazunach i
rogach pasterskich)

Z a p r a s z a m y:
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W bia³ostockim „Hote-
lu pod Herbem”  8 paŸdzier-
nika br. mia³a uroczystoœæ pod-
sumowania I edycja Wspó³za-
wodnictwa „Podlaski Super-
Portal Samorz¹dowy” organi-
zowanego przez redakcjê
„Podlaski Bluszcz”.

Zjechali przedstawicie-
le samorz¹dów gminnych,
miejskich i powiatowych by
poznaæ wyniki, której celem
jest:

-  pobudzenie portali
samorz¹dowych do szybkiego
i ciekawego informowania
miejscowego spo³eczeñstwa
na wszystkich szczeblach: po-
wiatowym, miejskim, gmin-
nym, a nawet so³eckim (w tym
wypadku by³by to ewene-
ment) o podjêtych decyzjach
przez lokalne w³adze, a tak¿e
o wszelkich wydarzeniach
maj¹cych miejsce w danym
œrodowisku;

-  wp³yniêcie na szyb-
sze dzia³anie portali i wprowa-
dzenie ciekawszej grafiki;

-  wyró¿nienie najlepiej
dzia³aj¹cych portali na szcze-

blu: powiatowym, miejskim,
gminnym;

Wspó³zawod-
nictwo rozpoczê³o siê
z dniem  15 stycznia
2012 r. i trwa³o do dnia
31 grudnia 2012 r.

Specjalnie po-
wo³ana Kapitu³a prze-
gl¹da³a systematycz-
nie przez okres trwa-
nia portale podlaskich
samorz¹dów i sw¹
decyzj¹  przyzna³a:

Z³oty Laur
wraz z nagrod¹ Boh-
dana Paszkowskiego
– Senatora RP  Urzê-
dowi Miasta w £om¿y,
któr¹ w imieniu Pre-
zydenta £om¿y Mie-
czys³awa Czerniaw-
skiego odebra³a Anna
Sobociñska, rzecznik
prasowy oraz £ukasz
Czech.

Srebrny Laur przypad³:
- wraz z nagrod¹ W³o-

dzimierza Cimoszewicz – Se-
natora RP Starostwu Powia-
towemu w Moñkach.

- w  wraz nagrod¹
Krzysztofa Jurgiela – Pos³a na

Sejm RP Urzêdowi Miasta w
Hajnówce

- wraz z nagrod¹ Jac-
ka ̄ alka – Pos³a na Sejm RP
Urzêdowi  Gminy w Narwi

- wraz z nagrod¹ Ma-

cieja ¯ywno – Wojewody
Podlaskiego Urzêdowi Miasta

w Bia³ymstoku
- wraz z na-

grod¹ Macieja
¯ywno – Wojewody
Podlaskiego Urzê-
dowi Miasta w Su-
wa³kach

B r ¹ z o w y
Laur:

wraz z na-
grod¹ Podlaskiego
Urzêdu Marsza³-
kowskiego nagodzo-
no:

- Starostwo
Powiatowe w Graje-
wie oraz Urz¹d Mia-
sta w Ciechanowcu.

Organizator
Wspó³zawodnictwa
oraz sponsorzy –
Bia³ostockie Zak³a-
dy Graficzne i Wy-

dawnictwo „Benkowski” na-
grodzili równie¿ rzeczników
wyró¿nionych portali samo-
rz¹dowymi wrêczaj¹c im cen-
ne albumy ksi¹¿kowe.

Nie by³a to jedyny Akt

Portal internetowy Urzêdu Miejskiego w £om¿y laureatem!
nagrodzenie podczas wtorko-
wej uroczystoœci w ”Hotelu
pod Herbem”. Decyzj¹ Kapi-
tu³y dzia³aj¹cej przy „Podla-
skim Bluszczu” nadane zosta-
³y honorowe tytu³y „Aktywni
i Gospodarni dla Dobra Pod-
lasia”.  Wœród uhonorowa-
nych znaleŸli siê:

- P A.-U. „Astwa” z
Bia³egostoku

- Gmina Brañsk
- „Hotel pod Herbem”

w Bia³ymstoku
- Firma „Czyœcioch” z

Bia³egostoku
oraz bia³ostockie Wy-

dawnictwo „Prymat”.
Wszystkim Laureatom

serdecznie gratulujemy, a
g³ównym sponsorom nagród i
upominków serdecznie dziê-
kujemy.

Uroczystoœæ zakoñczy-
³o spotkanie przy kawie,  her-
bacie i ciastkach, którego or-
ganizatorem byli w³aœciciele
hotelu i Zak³ad Cukierniczy „U
Lecha” z pobliskich £ap.

(ima)

16 paŸdziernika
br.uczestniczyliœmy w mi³ej i
podnios³ej uroczystoœci XX-
lecia dzia³alnoœci Kombinatu
Budowlanego w Bia³ymsto-
ku.To nasi s¹siedzi i wielolet-
ni reklamodaw-
cy.Nasi czytelnicy
wielokrotnie skorzy-
stali z oferty Kom-
b ina tu ,kupu j¹c
mieszkania lub
domy sobie albo
dzieciom.Du¿a sala
nowego gmachu
Opery i Filharmonii
Podlaskiej zape³ni³a
siê tego wieczoru do
ostatniego miej-
sca.Po okoliczno-
œciowych przemó-
wieniach w³adz wo-
jewódzkich,miejskich i gospo-
darzy,wrêczeniu odznaczeñ
wys³uchaliœmy piêknego, ope-
retkowego koncertu.By³ i ban-
kiet - czyli pe³na feta.

Ale droga do sukcesu
nie by³a ³atwa. Kombinat Bu-
dowlany,to spadkobierca Bia-
³ostockiego Kombinatu Bu-
dowlanego,który w roku 1976
zatrudnia³ prawie 3 tysi¹ce
pracowników.Po roku 1989,w
okresie zmian ustrojowych i
wprowadzania gospodarki

XX-lecie Kombinatu Budowlanego

Prê¿nie dzia³aj¹, piêknie buduj¹
rynkowej,nie uda³o siê utrzy-
maæ takiego giganta.Firmê po-
stawiono w stan likwidacji,ale
na jej bazie w lipcu 1993 roku
utworzono Kombinat Budow-
lany Sp. z o.o. Nowa firma,ko-

jarzona z likwidowan¹,nie mia-
³a przyjaznej aury.Dopiero od-
danie do u¿ytku mieszkañ, za
które ich nabywcy zap³acili
upad³ej wczeœniej firmie,
uwiarygodni³o dzia³alnoœæ
spó³ki.

Od daty powstania
Kombinat Budowlany wybu-
dowa³ 5070 mieszkañ,1997
gara¿y,149 lokali us³ugo-
wych,wiele mieszkañ dla
Urzêdu Miasta w Bia³ymsto-
ku i TBS, stra¿nice Stra¿y

Granicznej, Ratusz Miejski w
Micha³owie,Centrum Espe-
ranto w Bia³ymstoku.

Dzisiaj firma z kapita-
³em zak³adowym 14,9 mln
z³,nowoczesn¹ Wytwórni¹

Betonu Towarowe-
go,blisko 200-oso-
bow¹ za³og¹,zajmuje
wysok¹ i stale wzra-
staj¹c¹ pozycjê w
Z³otej Setce Bia³o-
stockiej Przedsiêbior-
czoœci.Posiada Cer-
tyfikat Developera
(tylko 34 firmy w Pol-
sce), Statuetkê Lide-
ra Polskiego Bizne-
su,Budowlanego
Oskara za Najlepsz¹
Budowlê Roku, Znak
Jakoœci Dobry Beton,

stosuje system zarz¹dzania
zgodny z normami ISO 9001 i
14001.

Po swoich poprzedni-
kach,prezesach,Krzysztofie
Buczyñskim i Romanie Du-
bowskim, Kombinatem Bu-
dowlanym kieruje obecnie pre-
zes Jan Zaniewski.

"Wieœci" ¿ycz¹ KB dal-
szego dynamicznego rozwoju
i piêknych dokonañ architek-
tonicznych i spo³ecznych.

(piw)

Przy parafii pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w Bielsku Podla-
skim zosta³ ods³oniêty i wyœwiêcony pomnik katyñsko-smoleñ-
ski. Uroczystoœci poprzedzi³a msza pod przewodnictwem bi-
skupa Dydycza i koncert patriotyczny Piotra Wróblewskiego i
Jana Pietrzaka. Dziêki telewizji Trwam wierni mieli mo¿liwoœæ
uczestniczenia w modlitwie Anio³ Pañski, a sekretarz ks. bi-
skupa Marcin Go³ebiewski odczyta³ przes³anie papie¿a Fran-
ciszka skierowane do uczestników religijno-patriotycznej uro-
czystoœci.

Aktu ods³oniêcia pomnika dokonali: Ewa B³asik, wdowa
po gen. Andrzeju B³asiku dowódcy Si³ Powietrznych RP, Kry-
styna Kwiatkowska, wdowa po gen. Bronis³awie Kwiatkow-
skim, Tadeusz Romañczuk przewodnicz¹cy Spo³ecznego Ko-
mitetu Budowy Pomnika i Pawe³ Pietrusiñski, wykonawca po-
mnika.

Na cokole pomnika, w którym umieszczono ziemiê ze
Smoleñska i Katynia,i znajduj¹ siê nazwiska 96 ofiar katastrofy
z 10 kwietnia 2010 r.                          Tadeusz Szereszewski

(pe³ny tekst artyku³u

– www.wiescipodlaskie.pl/internetowewiesci)

Pomnik katyñsko-smoleñski
w Bielsku Podlaskim
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Festyn w Starym Kor-
ninie zakoñczy³ 5. edycjê Bia-
³oruskich Festynów organizo-
wanych przez Muzeum Bia-

³oruskie w Hajnówce. W 2013
roku odwiedziliœmy 6 miejsco-
woœci w których frekwencja
pokaza³a, ¿e jeszcze „TAM
¯YWUÆ LUDZI”. I tak, fe-
styny odby³y siê w: Waœkach
(gm. Narew), Suchowolcach
(gm. Kleszczele), Podrzecza-

I  TAM  ¯YWUÆ  LUDZI
Stary Kornin

nach (gm. Czy¿e), Lewkowie
Starym (gm. Narewka), Chy-
trej (gm. Hajnówka), oraz Sta-
rym Korninie (gm. Dubicze

Cerkiewne). Tym samym w
ci¹gu piêciu lat odby³o siê 35
takich festynów w miejsco-
woœciach województwa Pod-
laskiego.

W Starym Korninie
Festyn po³¹czony by³ ze swo-
istym œwiêtem wioski, gdy¿

prowadzonego konkursu, przygotowano na planszach, obok sali
seminaryjnej, wystawê fotograficzn¹ z poszczególnych gospo-
darstw agroturystycznych, która cieszy³a siê bardzo du¿ym za-
interesowaniem przyby³ych goœci.

Po wyk³adzie, zaprezentowano w postaci pokazu w pro-
gramie PowerPoint oraz komentarza do zdjêæ, wszystkie uczest-
nicz¹ce w konkursie gospodarstwa.

Po prezentacji, odczytano protokó³ komisji konkursowej,
która w dniach 19, 24, 26, 27 wrzeœnia 2013 r. dokona³a lustra-
cji i wed³ug okreœlonych jednakowych kryteriów oceni³a zg³o-
szone obiekty, oraz wy³oni³a piêæ najlepszych obiektów. S¹ to:

I miejsce - Andrzej  Mosiewicz, Giby – powiat sejneñ-
ski,

II miejsce - D¿enneta Bogdanowicz, „Tatarska Jurta”,
Kruszyniany – powiat sokólski

III miejsce - El¿bieta i Jan Nadolni, „Carski Trakt”, Su-
lin-Strumi³owo  – powiat ³om¿yñski,

IV miejsce - Anna i Kazimierz Wojtkowscy, „Niezapo-
minajka”, Kozarze – powiat wysokomazowiecki,

V miejsce - Miko³aj Rydzewski,  „U Edyty”, Jemieliste
– powiat suwalski.

Ka¿dy z laureatów otrzyma³ z r¹k Jana Zalewskiego -
Dyrektora PODR, bony pieniê¿ne i puchary.

Wszyscy finaliœci konkursu otrzymali z r¹k Przewodni-
cz¹cego Rady Spo³ecznej PODR – Miros³awa Surowca i Dy-
rektora PODR – Jana Zalewskiego, pami¹tkowe dyplomy
udzia³u w konkursie w postaci grawertonów.

Seminarium podsumowuj¹ce zakoñczy³a promocja pro-
duktów regionalnych i tradycyjnych, gdzie w kuluarach, wszy-
scy uczestnicy mieli mo¿liwoœæ podzielenia siê doœwiadczenia-
mi nie tylko z udzia³u w konkursie, ale tak¿e z zakresu prowa-
dzenia dzia³alnoœci agroturystycznej.

Joanna Czarkowska

Konkurs na najlepsze
gospodarstwo agroturystyczne

województwa podlaskiego
rozstrzygniêty!

Cd. ze str. 2

oddano do u¿ytku odremonto-
wan¹ œwietlicê. Uroczyœcie
wyœwiêcono budynek, odby³a
siê wspólna biesiada a na sce-
nie wyst¹pi³y zespo³y: STRU-

MOK z Dubicz Cerkiewnych,
RUCZAJOK z Bia³owie¿y,
NEW BAND z Hajnówki,
METRO z Hajnówki, oraz
ART.PRONAR z Narwi.

Festyn prowadzi³y Ma-
riola German oraz Paulina
Pawluczuk-Koœko. Podczas

festynu nie mog³o zabrakn¹æ
kramiku muzealnego z litera-
tur¹ bia³orusk¹ i rêkodzie³em
ludowym.

ORGANIZATOR:
Muzeum i Oœrodek Kultury
Bia³oruskiej w Hajnówce ul.
3 Maja 42, 17-200 Hajnówka,
Tel. (85) 682 28 89. www.mu-

zeumbialoruskie.hajnowka.pl,
email: muzeumbialoru-
skie@home.pl

PARTNER: Urz¹d
Gminy Dubicze Cerkiewne /
Gminny Oœrodek Kultury w
Dubicach Cerkiewnych.

Festyn realizowany jest
dziêki dotacji Ministra Admi-
nistracji i Cyfryzacji

A.Tichoniuk

70 rocznica bitwy pod
Lenino nie tylko, ¿e nie sta³a
siê okazj¹ do przywracania
pamiêci o Koœciuszkowcach
oraz ¿o³nierzach I i II Armii
WP lecz – zlekcewa¿one
przez w³adze - ca³¹ jaskrawo-
œci¹ uwidoczni³y, i¿ w ich oce-
nie, w ocenie polityków i
znacznej czêœci mediów s¹ to
nowi ¿o³nierze wyklêci. Ich
krew przelewana przy wy-
zwalaniu Polski, pod Ko³obrze-
giem czy na gruzach Berlina
jest mniej warta ni¿ przelana
pod Tobrukiem czy Monte
Cassino. A przecie¿ to zwy-
k³y przypadek decydowa³ o
tym, który z zes³añców trafi³
do Armii Andersa, a który do
Armii Berlinga.

W PRL przez d³ugie
lata  w doœæ prymitywny spo-
sób wywy¿szano ¿o³nierzy,

Nowi wyklêci

Skandal pod Lenino
którzy szli ze Wschodu, ale ju¿
od po³owy lat szeœædziesi¹tych
coraz wiêcej pisano o ¿o³nier-
zach, którzy zd¹¿yli do armii
gen. Andersa.

Kombatanci, którzy po-
jechali w tym roku pod Leni-
no chwal¹ Urz¹d ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowa-
nych za sprawn¹ organizacjê
wyjazdu, nie kryj¹ jednak obu-
rzenia z powodu zachowania
uczestnicz¹cych w obchodach
pod Lenino polskich genera-
³ów, którzy w trakcie grania
hymnu Federacji Rosyjskiej –
tradycyjnie grane by³y trzy
hymny: bia³oruski, polski i ro-
syjski -  nie oddawali honorów
wojskowych, czyli mówi¹c
ludzkim jêzykiem nie saluto-
wali.  Jako skandaliczne okre-
œlono tak¿e wyst¹pienie am-
basadora Polski na Bia³orusi,

który poucza³ gospodarzy jak
powinni dbaæ o inne polskie
mogi³y na Bia³orusi, nie tylko
te pod Lenino.

Dobrze wiêc, ¿e te
przykre wra¿enia próbuj¹ za-
trzeæ polscy parlamentarzyœci,
którzy na wniosek SLD – no-
tabene od lat tak¿e niezbyt
dbaj¹cy o historyczna praw-
dê – maj¹ za dwa tygodnie
przyj¹æ uchwa³ê, w której czy-
tamy:

„Wszyscy kombatanci
– niezale¿nie od tego, czy do
Polski szli z Zachodu, czy ze
Wschodu – zas³uguj¹ na sza-
cunek” oraz „Sejm przeciw-
stawia siê próbom dzielenia i
ró¿nicowania wysi³ku komba-
tantów w zale¿noœci od tego,
w jakich formacjach walczy-
li”.

 Zbigniew Podlaski
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Sztafety zw³aszcza prze³ajowe trzymaj¹ w napiêciu trenerów i kibiców,
a¿ do ostatniej zmiany. Rotacja miejsc jest widoczna na prze³omie ca³ego biegu,
który trwa oko³o 45 minut. Sytuacja taka spowodowana jest poziomem wytrzy-
ma³oœci poszczególnych zawodników.  Na pierwszych miejscach w Mistrzo-
stwach Powiatu w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych meldowa³y siê te re-
prezentacje, które posiada³y wiêksz¹  iloœæ osobo-awansów z Indywidualnych
Biegów Prze³ajowych, przeprowadzonych miesi¹c wczeœniej. I tak np. SP Na-
rew wprowadzi³a do pó³fina³ów wojewódzkich 7 ch³opców i 3 do fina³ów ; PG
2 Hajnówka - 8 zawodniczek do pó³fina³ów i 4 do fina³ów; PG DNJB Hajnów-
ka – 9 zawodników do pó³fina³ów i 1 do fina³u. Jedynym zaskoczeniem by³o
zwyciêstwo SP Narewki dziewcz¹t, która w swojej grupie nie mia³a ¿adnej
zawodniczki w pó³fina³ach wojewódzkich.

Zawody zosta³y przeprowadzone przy piêknej jesiennej pogodzie dnia 23
paŸdziernika 2013 r. w okolicach stadionu leœnego w Hajnówce. W imprezie
biegowej wziê³o udzia³ 220 osób.

Organizator tj. Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy oraz Oœrodek
Sportu i Rekreacji sk³ada serdeczne podziêkowanie Miejskiej Komisji ds. Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych dzia³aj¹cej przy Urzêdzie Miasta w
Hajnówce za ufundowanie pucharów oraz Nadleœnictwu Hajnówka za pomoc
w przygotowaniu trasy.

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
Sztafety SP DZIEWCZ¥T
 I miejsce – Szko³a Podstawowa w Narewce
(sk³ad sztafety: Borowska Izabela, Sakowicz Agata, Bo³tryk Joanna, Ste-

paniuk Patrycja, Marczuk Urszula, Bielawska Magdalena, £uksza Natalia,
Oniszczuk Irena, £awniczuk Patrycja, Miñko Anna, Szerszunowicz Izabela.
Opiekun – Miros³aw Krasnopolski.)

II miejsce – Szko³a Podstawowa nr 2 w Hajnówce
III miejsce – Szko³a Podstawowa w Narwi
IV miejsce – Szko³a Podstawowa nr 5 w Hajnówce
Sztafety SP CH£OPCY
I miejsce – Szko³a Podstawowa w Narwi
(sk³ad sztafety: Zankiewicz £ukasz, Minko Daniel, Wawrzeniuk Jakub,

Jakubiuk Pawe³, £ukaszuk Daniel, Poskrobko Krystian, Chodakowski Patryk,
Siemioñczyk Julian, ̄ akiewicz Maciej, Golonko Janusz, Szwarc £ukasz, Lelo

Dru¿ynowe bieganie z pa³eczk¹ sztafetow¹

Zbli¿a siê termin ustanowienia zadañ ochronnych dla Bia³owieskiego
Parku Narodowego na 2014 rok. Opinie w tej sprawie mo¿e wyraziæ równie¿
bia³owieski samorz¹d.

Skorzystaliœmy z takiej mo¿liwoœci – komentuje W³odzimierz Wo³ko-
wycki, przewodnicz¹cy rady gminy Bia³owie¿a. – Do przes³anego nam opra-
cowania mam szereg wa¿nych zastrze¿eñ.

W piœmie od samorz¹du mo¿emy przeczytaæ m.in. ¿e dzia³ania parku w
znacz¹cy sposób przyczyniaj¹ siê do rozprzestrzeniania obcych gatunków, po-
przez coroczny skup siana z ca³ego województwa, s³u¿¹cego do dokarmiania
¿ubrów w okresie zimowym.

- Ta uwaga pojawia siê dlatego, i¿ w przygotowanym planie w ogóle tego
tematu siê nie podnosi – t³umaczy przewodnicz¹cy. – A jako wiêksze zagro¿e-
nie co do przenoszenia obcych gatunków podaje siê ruch miejscowych bryczek
po terenie parku.

Dalej przeczytamy o zbyt ma³ej iloœci pu³apek feromonowych s³u¿¹cych
do monitorowania populacji kornika drukarza, koniecznoœci bardziej zdecydo-
wanych dzia³añ w pomocy mieszkañcom Bia³owie¿y w pozyskaniu œrodków
finansowych na przebudowê istniej¹cych systemów grzewczych na bardziej
przyjazne œrodowisku czy zezwoleniu na organizacje sp³ywów kajaków rzek¹
Narewka na odcinku Bia³owie¿a-Narewka.

Jakub.             Opiekun – Dorota Nazarko.)
II miejsce – Szko³a Podstawowa nr 5 w Hajnówce
III miejsce – Szko³a Podstawowa nr 2 w Hajnówce
IV miejsce – Szko³a Podstawowa w Narewce
V miejsce – Szko³a Podstawowa w  Dubiczach Cerkiewnych
VI miejsce – Szko³a Podstawowa nr 6 w Hajnówce
VII miejsce – Szko³a Podstawowa nr 3 w Hajnówce
Sztafety PG DZIEWCZ¥T
I miejsce – Gimnazjum nr 2 w Hajnówce
(sk³ad sztafety: Dykiert And¿elika, Lasota Ma³gorzata, Bielawska Ka-

mila, Wiertel Natalia, Karpiuk Diana, Klimiuk Justyna, Iwaniuk Justyna, Mi-
cha³owska Justyna, Tychoniuk Natalia, Zienkiewicz Patrycja. Opiekun – Piotr
Oniszczuk)

II miejsce – Gimnazjum w Narewce
III miejsce – Gimnazjum nr 3 w Hajnówce
IV miejsce – Gimnazjum nr 1 w Hajnówce
V miejsce – Gimnazjum w Narwi
Sztafety PG CH£OPCÓW
I miejsce – Gimnazjum z DNJB w Hajnówce
(sk³ad sztafety: Werszko Dawid, Grygorowicz Mateusz, Badowicz Ja-

kub, Oksentowicz Mateusz, Demianiuk Marek, Karpiuk £ukasz, Markiewicz
Nikon, Plewa Bartosz, Mackiewicz Bartosz, Dmitruk Mateusz, Haponiuk Kon-
rad.                              Opiekun – Bo¿ena Szoka³o-Jefimiuk.)

II miejsce – Gimnazjum w Narewce
III miejsce – Gimnazjum w Narwi
IV miejsce – Gimnazjum nr 2 w Hajnówce
V miejsce – Gimnazjum nr 1 w Hajnówce
VI miejsce – Gimnazjum nr 3 w Hajnówce
Awans do fina³ów grupy po³udniowej uzyska³y po trzy sztafety z ka¿de-

go rocznika.
Pó³fina³y Grupy Po³udniowej odbêd¹ siê dnia:
2 kwietnia 2014 r. o godz.1100  w Wasilkowie – Szko³y Podstawowe
3 kwietnia 2014 r. o godz.1100 w Supraœlu – Szko³y Gimnazjalne

Przewodnicz¹cy Powiatowego SZS

Janusz Ludwiczak

- To bardzo wa¿na dla nas sprawa – mówi W³odzimierz Wo³kowycki. –
Bia³owie¿a ma ograniczon¹ liczbê atrakcji turystycznych, wiêc niewykorzysta-
nie Narewki do sp³ywów jest marnowaniem naszego potencja³u. Przyk³ady
Czarnej Hañczy czy Rospudy s¹ dowodem, ¿e  mo¿na takie dzia³ania podejmo-
waæ, bez szkody dla przyrody.

W³adze gminy obawiaj¹ siê równie¿ ustanowienia korytarzy ekologicz-
nych.

- Tereny zalesione i wolne od zabudowy zajmuj¹, a¿ 95 procent powierzchni
naszej gminy – podkreœla przewodnicz¹cy. – Tworzenie korytarzy nie ma wiêc
¿adnego merytorycznego uzasadnienia  Chyba, ¿e takie dzia³anie ma s³u¿yæ
wyeliminowaniu terenów pod zabudowê i tak bardzo ograniczonych w naszej
miejscowoœci.

Na koniec wójt  i radni apeluj¹ o nie wchodzenie dyrekcji parku w kom-
petencje organów w³adzy samorz¹dowej, gdy¿ odbiera to lokalnej spo³ecznoœci
prawo do decydowania o sprawach jej dotycz¹cych. Wed³ug samorz¹dowców
wiele zapisów pojawia siê przy okazji tworzenia dokumentów dotycz¹cych ochro-
ny parku, a powinny byæ procedowane w trybie ustaw samorz¹dowych.

Teraz pozostaje czekaæ na decyzje ministerstwa œrodowiska. Do sprawy
wrócimy.

Mateusz Gutowski

Plan zadañ ochronnych. Bia³owiescy radni chc¹ zmian.
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