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- Banki Spó³dzielcze

przechodz¹ ró¿ne koleje lo-

sów. By³y wzloty i upadki.

Nale¿y jednak mieæ nadzie-

jê, ¿e 85 lat to du¿y baga¿

umiejêtnoœci i doœwiadczeñ,

który przy sprawnym zarz¹-

dzaniu pozwala bankowi

85 lat Banku Spó³dzielczego w Brañsku

Bank dumny z klientów- klienci dumni z Banku

rozwijaæ siê, dobrze s³u¿¹c

lokalnej spo³ecznoœci. Z tej

okazji chcê w imieniu samo-

rz¹du i wszystkich pracow-

ników z³o¿yæ naszym cz³on-

kom i klientom, dzia³aczom

i sympatykom gor¹ce po-

dziêkowania. Niech nasz

wspólny wysi³ek potwierdz¹

dotychczasowe osi¹gniêcia,

a kolejne lata pracy owocuj¹

dalszymi sukcesami ku rado-

œci i zadowoleniu naszych

klientów i nas bankowców.

„Nasz¹ dum¹ niech bêd¹

Nasi klienci. Dum¹ Naszych

klientów niech bêdzie Nasz

Bank - powiedzia³a - prezes
Banku Spó³dzielczego w
Brañsku, Zdzis³awa Mak-
symiuk podczas uroczy-
stych obchodów 85 lecia
jego istnienia.

Uroczystoœci odby³y
siê w sobotê, 9 paŸdziernika
w hali widowiskowo - spor-
towej Zespo³u Szkó³ im. Ar-
mii Krajowej w Brañsku.
Przyby³o na nie ponad 300
osób. Przed rozpoczêciem
oficjalnego œwiêtowania w
brañskim Koœciele odpra-
wiona zosta³a msza œw.,
któr¹ koncelebrowa³ biskup
drohiczyñski, ks. Antoni
Pacyfik Dydycz. Po niej
uczestnicy, na czele ze sztan-
darem placówki. przemasze-
rowali ulicami Brañska do

Zespo³u Szkó³.  Tutaj, w
samo po³udnie rozpoczê³o
siê œwiêtowanie Jubileuszu.
Otwarcia uroczystoœci doko-
na³ Jaros³aw Jakimiuk,
przewodnicz¹cy Rady Nad-
zorczej brañskiego Banku.
D³ugo wita³ zaproszonych
goœci, m.in. wiceprezesa
Krajowej Rady Spó³dziel-
czej, Stanis³awa Œledziew-
skiego, przewodnicz¹cego
Rady Krajowego Zwi¹zku
Rewizyjnego Banków Spó³-
dzielczych, Czes³awa
Skwachê, prezesa Mazo-
wieckiego Banku Regional-
nego w Warszawie, Danutê
Kowalczyk, biskupa drohi-
czyñœkiego, ks. Antoniego
Dydycza, pos³a Krzysztofa
To³wiñskiego, dyrektora
Podlaskiego Oddzia³u ARi
MR w £om¿y, Walentego
Koryckiego, starostów po-
wiatu bielskopodlaskiego i
siemiatyckiego, burmi-
strzów i wójtów gmin z
trzech okolicznych powia-
tów i przedstawicieli wielu
instytucji i organizacji

wspó³pracuj¹cych z Ban-
kiem. Jak zmienia³ siê Bank
w minimym 85- leciu, jakie
ma obecnie atuty przedsta-
wi³a Zdzis³awa Maksy-
miuk, prezes BS. - Bank rós³

i umacnia³ siê dziêki zaufa-

niu jakie zdoby³ w swoim

œrodowisku. A wszystko to

dlatego, ¿e oparliœmy swoj¹

dzia³alnoœci na wiêzi i m¹-

droœci ludzi: cz³onków ban-

ku, których mamy ponad

4400, cz³onków samorz¹du

bankowego i pracowników-

stwierdzi³a Z.Maksymiuk.
Po tym wyst¹pieniu rozpo-
czê³o siê honorowanie od-
znaczeniami spó³dzielczymi
i resortowymi najbardziej
zas³u¿onych dzia³aczy i pra-
cowników. Medalami "Za-
s³u¿ony dla rolnictwa" pose³
Krzysztof To³wiñski udekro-
wa³: Franciszka Skowroñ-
skiego, Edwarda Karpie-
siuka, Eugeniusza Tymo-
szewicza i Miko³aja Szerej-
ko. Z kolei wiceprezes Kra-
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Przez ostanie 12 lat
pe³ni³ Pan funkcjê Wójta
Gminy Narew. Jakie przy-
czyny leg³y u podstaw de-
cyzji o rezygnacji z ponow-
nego kandydowania na
Wójta Gminy i chêci zosta-
nia radnym Sejmiku Woje-
wódzkiego? – pytam Wójta
Gminy Narew i kandydata na
radnego Sejmiku Wojewódz-
kiego.

- Moje d³ugoletnie do-
œwiadczenie w kierowaniu
samorz¹dem gminnym, zna-
jomoœæ problemów, jakie
napotykaj¹ samorz¹dy w re-
alizacji swych zadañ sk³oni-
³y mnie do podjêcia decyzji
o kandydowaniu do Sejmiku.
Tylko bêd¹c cz³onkiem sa-
morz¹du wojewódzkiego,
bêdê móg³ przybli¿yæ jego
radnym, niezauwa¿alne z
góry, powa¿ne problemy z
jakimi borykaj¹ siê samorz¹-
dowcy w gminach. W moim

odczuciu za ma³o we w³a-
dzach wszystkich szczebli
Sejmiku Wojewódzkim czy
te¿ Sejmie, jest ludzi z do-
œwiadczeniem samorz¹do-
wym, a przecie¿ to tam po-
dejmowane s¹ decyzje, któ-
re maj¹ ¿ywotny wp³yw na
funkcjonowanie samorz¹du
gminnego i powiatowego.

Je¿eli zostanê wybra-
ny bêdê siê stara³ przekonaæ
w³adze wojewódzkie  jak
mocno m¹dre i przemyœlane
decyzje Sejmiku wp³ywaj¹
na losy Gmin oraz poszuki-
waæ najlepszych rozwi¹zañ
dla ich przysz³oœci.

- Ustawa z 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gmin-
nym niemal wszystkie kwe-
stie publiczne pozostawia
w³adzom gminy.

- Mo¿na by na to od-
powiedzieæ krótko i dobitnie.
Ustawa sobie a ¿ycie sobie.
Faktyczne w³adztwo jest bo-
wiem bardzo ograniczone
przepisami prawa i wzglêda-
mi finansowymi. Ogrom za-
dañ przekazanych gminom
wymaga wzmocnienia
uprawnieñ w³adz najni¿sze-
go szczebla oraz zabezpie-
czenia œrodków dla ich sku-
tecznej realizacji. Gmin nie

wolno os³abiaæ ani niszczyæ
bez powodu. Z tym w prak-
tyce nie jest najlepiej.

- Wiêkszoœæ gmin
dysponuje œrodkami finan-
sowymi umo¿liwiaj¹cymi
skromne prze¿ycie nie zaœ
ich rozwój.

No w³aœnie. Dostêp do
œrodków UE jest czasami
blokowany poprzez ustalenie
dolnej granicy wydatków na
poziomie przekraczaj¹cym
mo¿liwoœci bud¿etowe prze-
ciêtnego samorz¹du. Korzy-
stamy tylko z ma³ych projek-
tów z dziedziny ochrony œro-
dowiska. Nie mamy pieniê-
dzy na drogi i ulice, oœwiatê,
zdrowie, kulturê…

Dodatkowo, decyzje
w sprawach inwestycji o zna-
czeniu strategicznym dla
rozwoju spo³ecznoœci lokal-
nej czêsto s¹ blokowane
przez ró¿ne instytucje i orga-
nizacje pozarz¹dowe, które
w praktyce za swoje destruk-
cyjne dzia³ania nie ponosz¹
¿adnej odpowiedzialnoœci.

- Jak widaæ proble-
mów samorz¹dowcom nie
brakuje.

Mechanizm samorz¹-
dowy jest Ÿród³em wielu pro-
blemów. Nie rozwi¹zane

problemy budz¹ niechêæ
cz³onków spo³ecznoœci lo-
kalnej do dzia³ania w spra-
wach publicznych. Tworz¹
siê antagonizmy i podzia³
obywateli na wrogów i przy-
jació³.

Wrogowi nie mówi siê
prawdy, o wrogach mówi siê
krytycznie. Przy braku pie-
niêdzy zaufanie do w³adz
maleje, a roœnie spo³eczna
frustracja.

- Czy tak byæ musi?
Nie, nie musi, i dlate-

go aby tak nie by³o w Sejmi-
ku musi znaleŸæ siê wiêcej
radnych z doœwiadczeniem
w samorz¹dzie gminnym czy
powiatowym. Sukces samo-
rz¹du zale¿y od mo¿liwoœci
zgodnego dzia³ania w spra-
wach publicznych na ró¿-
nych szczeblach du¿ej licz-
by osób.

Gmina jest godna sza-
cunku o tyle, o ile jest silna i
potrafi zjednaæ zaufanie spo-
³eczne skutecznoœci¹ wielo-
rakich dzia³añ. Lokalni pa-
trioci jakimi s¹ Wójtowie i
Burmistrzowie, Radni i So³-
tysi s¹ tego œwiadomi, ca³y
czas walcz¹ o dobro swoich
Gmin, o ich rangê i wizeru-
nek, lecz nie zawsze znajduj¹

przychylnoœæ na wy¿szych
szczeblach w³adzy.

Uwa¿am zatem, ¿e
nasza wieloletnia wspó³pra-
ca na szczeblu Gmin zaowo-
cuje lepszymi wynikami,
kiedy dane mi bêdzie – jako
jednemu z nielicznych prak-
tyków samorz¹dowych –
wywieraæ wp³yw na polity-
kê Urzêdu Marsza³kowskie-
go, która“w wiêkszym stop-
niu powinna uwzglêdniaæ
problemy codziennego ¿ycia
zwyk³ych ludzi na wsi.

- Czym szczególnie
chcia³by Pan zaj¹æ siê jako
radny Sejmiku?

Moj¹ szczególn¹ rolê
widzê w  stworzeniu mecha-
nizmów szerokiej dostêpno-
œci do funduszy Unii Euro-
pejskiej i innych œrodków
publicznych dla wszystkich
samorz¹dów, firm i osób in-
dywidualnych, które pragn¹
siê rozwijaæ oraz walczyæ o
lepsze jutro. Ale przede
wszystkim chcê byæ skutecz-
nym wyrazicielem  oczeki-
wañ zarówno samorz¹dów
gminnych jak i mieszkañ-
ców.

Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³:

Wies³aw S. Soko³owski

W samorz¹dzie województwa, lepiej poka¿ê gminê...

Miejscowoœæ Trze-
œcianka d³ugo by³a pomija-
na na kulturalnej mapie
Gminy Narew, lecz mia³o siê
to zmieniæ 10 paŸdziernika .

Tego w³aœnie dnia przewi-
dziany by³ Bia³oruski Festyn
„I Tam i Tut ¯ywuæ Ludzi”
organizatorem tego wyda-
rzenia zosta³o Muzeum i
Oœrodek Kultury Bia³oru-
skiej w Hajñówce oraz Na-
rwiañski Oœrodek Kultury,
festyn zosta³ zrealizowany

I tam i tu ¿yj¹ ludzie – relacja z festynu
dziêki dotacji Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji, muszê przyznaæ
¿e nie by³y to „pieni¹dze
wyrzucone w b³oto”, ale za-

cznijmy od samego pocz¹t-
ku.

Organizatorzy Festy-
nu zaplanowali, ¿e odbêdzie
siê on w centralnym miejscu
Trzeœcianki, czyli w lokal-
nym oœrodku kulturalnym,
który dzieli budynek  z stra¿¹
po¿arn¹. Od wczesnych go-

dzin popo³udniowych mo¿-
na by³o wyczuæ w otoczeniu,
¿e nie bêdzie to zwyk³e nie-
dzielne popo³udnie. Wokó³
oœrodka krêci³a siê spora
grupa ludzi która za cel mia-
³a poruszyæ spo³ecznoœæ
Trzeœcianki tego popo³u-
dnia. Oprócz czêœci strikte
artystycznej, przed wej-
œciem mo¿na by³o nabyæ w
kramiku muzealnym bia³o-
rusk¹ literaturê oraz p³yty z
muzyk¹ zwi¹zan¹ z naszym
regionem. S¹dzê, ¿e ka¿dy
na tym straganie znalaz³ coœ
dla siebie i wraca³ do domu
szczêœliwy z nowymi souve-
nirami. Przegl¹daj¹c te
wszystkie pozycje nasunê³o
mi siê  pytanie do kogo jest
to kierowane z odpowiedzi¹
na moje pytanie poœpieszy³
mi Witold Tichoniuk który
pracowa³ na stoisku jako
sprzedawca:

To kto kupuje te wy-

dawnictwa? Nie ma regu³y

s¹ to zarazem przyjezdni jak

i ludzie tutejsi, s¹ to ludzie

m³odzi jak i starsi, ta litera-

tura przyci¹ga spor¹ rzeszê

czytelników.

Takie s³owa powinny
cieszyæ kiedy ci¹gle s³yszy
siê o braku zainteresowania
literatur¹ bia³orusk¹ oraz o
wymieraniu tego jêzyka
szczególnie wœród miesz-
kañców kraju, z którego po-
chodzi którzy nad bia³oruski
przek³adaj¹ rosyjski.

Po krótkich wskazów-
kach Witolda Tichoniuka
zdo³a³em dotrzeæ do jedne-
go z g³ównych organizato-
rów tej imprezy  którym by³
Tomasz Cichoniuk i dowie-
dzieæ siê od niego o ideê or-
ganizacyjn¹ Festynu.

Na moje pytanie doty-
cz¹ce trudnoœci zorganizo-
wania tego typu imprezy
odpowiada tak:

Na pewno ka¿da im-

preza jest to trochê zachodu

aby j¹ zorganizowaæ, w

pierwszej kolejnoœci trzeba

omówiæ ten temat z gmin¹

oraz gminnym oœrodkiem

kultury. G³ównie od tego za-

czynamy swoje pierwsze kro-

ki organizacyjne. Drugie
moje pytanie dotyczy³o za-
gadnienia zwi¹zanego z wy-
borem miejscowoœci na zor-
ganizowanie Festynu : My w

pierwszej kolejnoœci stara-

my siê aby takie imprezy od-

bywa³y siê w miejscowo-

œciach w których nic siê nie

dzieje i ¿ycie kulturalne wy-

mar³o albo wymiera , stara-

my siê aby ¿ycie kulturalne

od¿y³o w tych miejscach. Nie
mog³em siê nie zapytaæ o to,
czy ta impreza to tylko jed-
norazowa inicjatywa, czy
mo¿e siê jeszcze powtórzyæ?
Zgodnie z nasz¹ ide¹ chce-

my organizowaæ tego typu

imprezê w gminie w innej

miejscowoœci. Aby tego nie

powtarzaæ, chcemy zadowo-

liæ jak najwiêksze grono

mieszkañców tych gmin i
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miejscowoœci.

Po wypytaniu siê
g³ównego koordynatora Fe-
stynu, ruszy³em obejrzeæ to
co by³o najwa¿niejsze tego
popo³udnia.

Co mnie zaskoczy³o
na plus, to ca³kowity prze-
krój wiekowy widzów, któ-
ry znalaz³ siê tego dnia na
sali. Festyn przyci¹gn¹³ nie
tylko ludzi starszych lecz
równie¿ m³odzie¿. Nie za-
brak³o te¿ ludzi którzy przy-
jechali z innych miejscowo-

œci.
Zespo³y pogrywa³y

mi³o i skocznie. Na Festynie
dominowa³a muzyka folko-
wa z elementami szeroko
rozumianego pop rock’a. Do
mnie najbardziej przemówi³
zespó³ Obraz Kontrolny z
Hajnówki, dla publicznoœci
najbardziej przypad³y do
gustu wykonania znanych
ludowych melodii przez ta-
kich wykonawców jak
Art.Pronar oraz Zespó³ Bia-
³owieskiego Oœrodka Kultu-
ry. Natomiast do tañca na

parkiecie porwa³ zespó³ Be
Happy i ju¿ do koñca nie
odpuœci³.

Ka¿dy z zespo³ów
który zaprezentowa³ siê tego
wieczora œpiewa³ po bia³o-
rusku, co jest wielkim plu-
sem bo ten jêzyk dodaje nie-
samowitej magii dla muzy-
ki oraz pozwala na zachowa-
nie tego jêzyka dla dalszych
pokoleñ w erze totalnego
globalizmu. Dopiero wystêp
zespo³u Narva spowodowa³
¿e zrozumia³em i us³ysza³em
prawdziw¹ moc akordeonu,
który w odpowiednich rê-
kach mo¿e zabrzmieæ na-
prawdê rockowo a czasem
melancholijnie.

Koncert tego popo³u-
dnia nikogo nie powinien
zawieœæ bo ka¿dy z zespo-
³ów da³ z siebie wszystko.

W czasie Festynu
mo¿na by³o spotkaæ lokal-
nych polityków jednym z
nich by³ wójt  Jakub  Sa-

dowski, który przed rozpo-
czêciem imprezy dziêkowa³
za zaufanie jakim obdarzyli
go mieszkañcy Trzeœcianki
i innych miejscowoœci.

Trudno nie zapytaæ lo-
kalnej spo³ecznoœci jak do
nich trafi³a ta impreza. Tak
o tym festynie opowiedzia³
mi Jerzy Sniakowicz:

Uwa¿am ¿e na takie

festyny ludzi przyci¹ga mu-

zyka i zespo³y, które wyko-

nuj¹ bia³oruskie piosenki,

s¹dzê ¿e takie imprezy po-

winny odbywaæ siê dwa razy

O œ r o d e k
Edukacji Ekologicznej zosta³
utworzony w 2006r z  projek-
tu wspó³finansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ra-
mach wspó³pracy Polska –
Bia³oruœ – Ukraina.

Oœrodek Edukacji
Ekologicznej jest placówk¹
edukacyjn¹. Obszar dzia³ania
Oœrodka Edukacji Ekolo-
gicznej obejmuje teren Rze-
czypospolitej Polskiej i trans-
graniczn¹ wspó³pracê z Re-
jonem Œwis³ocz Republiki
Bia³oruœ. Nadzór nad Oœrod-
kiem Edukacji Ekologicznej
sprawuje Wójt Gminy Na-
rewka mgr Miko³aj Pawilcz.
Kierownikiem oœrodka jest
mgr Ewelina Klimiuk.
Oœrodek Edukacji Ekolo-
gicznej w Siemianówce wy-
posa¿y³a w maj¹tek Gmina
Narewka.

 Oœrodek Edukacji
Ekologicznej w Siemianów-
ce dzia³a na podstawie :

- ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym / Dz. U. z 2001 r.
Nr. 142, poz. 2104 z póŸn.
zm./,

- ustawy z dnia 26 li-
stopada 1998 r. o finansach

publicznych /Dz. U. z 2005
r. Nr. 249 , poz. 2104 z póŸn.
zm./,

- statutu Oœrodka Edu-
kacji Ekologicznej,

- innych obowi¹zuj¹-
cych przepisów prawnych

Podstawowym celem
Oœrodka Edukacji Ekolo-
gicznej jest propagowanie
idei ekorozwoju jako ca³o-
kszta³tu dzia³añ cz³owieka na
rzecz zasobów œrodowiska
przyrodniczego, kszta³towa-
nia spo³ecznego poparcia dla
proekologicznych przedsiê-
wziêæ. Do dzia³añ Oœrodka
nale¿y w szczególnoœci:

- rozwijanie zaintere-
sowañ spo³eczeñstwa zagad-
nieniami ochrony œrodowi-
ska, ekologii oraz pog³êbia-
nia i poszerzania wiedzy z
dziedziny zrównowa¿onego
rozwoju zgodnie z Narodow¹
Strategi¹ Zrównowa¿onego
Rozwoju,

- ukazywanie zmian
zachodz¹cych w otaczaj¹-
cym œrodowisku oraz ucze-
nia ich wartoœciowania.

 Oœrodek zlokalizowa-
ny jest w ma³ej wsi po³o¿o-
nej na skraju Puszczy Bia³o-
wieskiej oraz w bezpoœred-
nim s¹siedztwie Zalewu Sie-

mianówka.
Zajêcia w Oœrodku

odbywaj¹ siê zarówno w ple-
nerze oraz w specjalnie wy-
posa¿onej sali wyk³adowej.

Oferujemy 48 miejsc
noclegowych w jedno-, dwu-
, i trzyosobowych pokojach
z ³azienkami oraz dwie sale
konferencyjne.

Prowadzimy kuchniê,
w której nasi goœcie mog¹
skosztowaæ dañ regional-
nych.

Oœrodek dostosowany
jest do wymogów osób nie-
pe³nosprawnych (pokoje,
podjazdy, winda).

Prowadzone s¹ u nas
„Zielone Szko³y” których
celem jest  harmonijne po-
znawanie wartoœci przyrod-
niczych i kulturowych

Zajêcia wpisuj¹ siê w
zagadnienia œcie¿ek miêdzy-
przedmiotowych: ekologicz-
nej, zdrowotnej, edukacji
medialnej i edukacji regio-
nalnej; obejmuj¹ m. in.:

- warsztaty ekologicz-
ne w terenie (tematyka zajêæ
do wyboru przez nauczycie-
la), - warsztaty leœne,

- poznawanie przyro-
dy (gatunki, siedliska, eko-
systemy),

- zajêcia z map¹, biegi
na orientacjê,

- obserwacjê zjawisk
przyrodniczych,

- wycieczki krajo-
znawczo-przyrodnicze po
okolicy,

- spotkania z miesz-
kañcami wsi,

- zajêcia poœwiêcone
¿yciu wsi (roœliny uprawne i
ich wymagania, praca rolni-
ka),

- zajêcia poœwiêcone
zdrowemu stylowi ¿ycia,

- poznawanie walorów
kulturowych regionu - zajê-
cia etnograficzne (gwara,
budownictwo, sztuka ludo-
wa, obyczaje),

- zajêcia plastyczne,
dziennikarskie i parateatral-
ne,

- gry, zabawy, konkur-
sy i ogniska .

Oœrodek posiada wa-
runki do organizowania kon-
ferencji i szkoleñ. Poza miej-
scami noclegowymi posiada
w pe³ni wyposa¿on¹ salê
wyk³adow¹ mieszcz¹c¹ 50
osób. Sala wyk³adowa wypo-
sa¿ona jest w: telewizor, ma-
gnetowid VHS, kamerê cy-
frow¹, odtwarzacz DVD, ra-
dioamplituner, zestaw g³oœni-

ków, lunetê, projektor multi-
medialny, rzutnik, kseroko-
piarkê, aparaty cyfrowe, mi-
kroskopy, lornetki, kompute-
ry.

Oœrodek wyposa¿ony
jest w infrastrukturê i sprzêt
s³u¿¹cy do aktywnego pro-
wadzenia zajêæ terenowych:
kajaki, rowery, narty, boiska
do pi³ki no¿nej, siatkowej i
koszykowej.

 Oœrodek rozpocz¹³
dzia³alnoœæ przyrodnicz¹ w
2007 roku  i od tego czasu
przyj¹³ 227 grup edukacyj-
nych co daje ³¹cznie 9242
osoby. Do listopada bie¿¹ce-
go roku w zajêciach przyrod-
niczych w oœrodku uczestni-
czy³y 62 grupy m³odzie¿y
szkolnej, co w sumie daje ok.
3 tysi¹ce osób.

Wiêcej informacji o
Oœrodku na stronach interne-
towych:

http://www.narew-
ka.pl/oee.html

Kontakt: Oœrodek
Edukacji Ekologicznej w
Siemianówce, ul. Szkolna
35, 17-220 Narewka, tel.
(085) 68 57 169, e-mail:
ewelina.1978@wp.pl

Kierownik Oœrodka

 Ewelina Klimiuk

w roku na przyk³ad latem i

jesieni¹. Taka impreza po-

winna promowaæ nasz¹

miejscowoœæ i wszystko co z

ni¹ zwi¹zane.

Ciê¿ko nie zgodziæ siê
z tymi s³owami, musimy sta-
raæ siê pielêgnowaæ nasz
folklor, bo bez niego bêdzie-
my ubodzy, a tego nie chce-
my. Podobnie jak braku tego
typu imprez, które zawsze
pozostaj¹ mi³ymi wspo-
mnieniami na d³ugie jesien-
ne wieczory.

Micha³ Iwaniuk
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jowej Rady Spó³dzielczej,
Stanis³aw Œledziewski wrê-
czy³ dwanaœcie odznaczeñ "
Zas³u¿ony dla spó³dzielczo-
œci polskiej". Kilkadziesi¹t
osób, a wœród nich biskup
Dydycz udekorwane zosta-
³o medalami Stefana Stef-

czyka i ksiêdza Piotra Waw-
rzyniaka. Specjalnymi statu-
etkami uhonorowani zostali
najlepsi samorz¹dowcy i in-
stytucje wspó³pracuj¹ce z
Bankiem. Nie zabrak³o tak-
¿e specjalnych wyró¿nieñ
dla najlepszych klientów
Banku- rolników i przedsiê-
biorców.

Na fina³ tej czêœci im-
prezy g³os zabrali goœcie za-
proszeni. Sk³adali przede
wszystkim gratulacje i
¿yczenia, wrêczali kwiaty i
symboliczne upominki.
Trwa³o to ponad godzinê i
wreszcie przyszed³ czas na
program artystyczny. Do ³ez

bawi³ uczestników jubile-
uszowego spotkania znany
bia³ostocki kabaret "Wide-
lec", a kunsztem ludowych
tañców i lokalnych pieœni
zaskoczy³ Zespó³ Folkory-
styczny "Skowronki" z
Brañska. Po kilkunastu go-

dzinach obchody 85 - lat ist-
nienia Banku zakoñczy³ spe-
cjalny pokaz sztucznych
ogni.

Historia Banku Spó³-
dzielczego w Brañsku roz-
poczê³a siê w 1925 roku.
Wówczas za³o¿ona zosta³a
Kasa Stefczyka i nale¿a³a
ona do Zwi¹zku Rewizyjne-

go Polskich Spó³dzielni Rol-
niczych. Jej dynamiczny
rozwój przerwa³a II wojna
œwiatowa. Przynios³a znacz-
ne straty materialne, zginê-
³o wielu dzia³aczy. Po woj-
nie reaktywano Gminn¹
Kasê Spó³dzielcz¹, a w 1956
- Kasê Spó³dzielcz¹. W 1958

Bank dumny z klientów- klienci dumni z Banku Cd. ze str. 1

roku w Brañsku pojawi³ siê
szyld Banku Spó³dzielczego.
W latach Polski Ludowej
Bank przechodzi³ wiele

zmian organizacyjnych,
zwiêkszano i pomniejszano
jego uprawnienia, ograni-
czano teren dzia³ania i struk-
tury. Dopiero w 1990 roku
Bank Spó³dzielczy w Brañ-
sku sta³ siê samodzieln¹ jed-
nostk¹ dzia³aj¹c¹ na zasa-
dach pe³nej samodzielnoœci
prawnej i ekonomicznej. I
choæ czasy transformacji sa
niezwykle trudne, to brañski
bank rozwija siê w nowych
warunkach gospodarki ryn-
kowej. Przejmuje inne ban-
ki. W 1996 roku Bank Spó³-
dzielczy w Narewce, w
1999- Banki Spó³dzielcze w
Boækach, Grodzisku i Wy-
szkach. Rozszerza swoj¹
dzialalnoœæ na trzy powiaty:
hajnowski, bielskopodlaski i
siemiatycki. Obecnie ma

swoj¹ placówkê tak¿e w
Bia³ymstoku. Zrzeszony jest

w Mazowieckim Banku Re-
gionalnym.

  Bank Spó³dzielczy
w Brañsku to obecnie pol-
ski, przyjazny i bezpieczny
bank. Prowadzi dzia³alnoœæ

na terenie województwa
podlaskiego i powiatów z
nim s¹siaduj¹cych. Zrzesza

ponad 4500 cz³onków, ma
10 placówek i zatrudnia 97
pracowników. - Naszymi

partnerami s¹ ma³e i œred-

nie przedsieêbiorstwa i sa-

morz¹dy lokalne- mówi
Zdzis³awa Maksymiuk,

prezes BS w Brañsku.- Na
bie¿¹co wprowadzamy

nowe technologie i oferuje-
my klientom coraz szerszy
wachlarz us³ug. Posiadamy
sieæ bankomatów, karty p³at-
nicze i bezp³atn¹ obs³ugê ra-
chunków przez interent.

Nasz Bank prowadzi tak¿e
szerok¹ dzia³alnoœæ spo³ecz-
no- wychowawcz¹ na rzecz

spo³ecznoœci lokalnych,
wspiera wiele inicjatyw kul-
turalnych, sportowych i edu-
kacyjnych, jak choæby Tur-
niej Wiedzy o Spó³dzielczo-
œci.

Hieronim T. Wawrzyñski
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CZEREMCHA    CZEREMCHA    CZEREMCHA

- W koñcz¹cym siê

roku minê³o 20 lat od po-

wstania samorz¹du gmin-

nego, jednoczeœnie jest to

rok koñcz¹cy kadencjê.

Jak z tej perspektywy

ocenia Pan dokonania sa-

morz¹du gminnego – py-

tam Wójta Gminy Czerem-

cha Micha³a Wróblew-

skiego.

- Minione 20 lat to

czas dynamicznego rozwo-

ju gminy. Ustawa z 8 mar-

ca 1990 roku  o samorz¹-

dzie gminnym uczyni³a sa-

morz¹d gminny gospoda-

rzem swego terenu, cho-

cia¿ za uprawnieniami nie

zawsze pod¹¿a³y œrodki fi-

nansowe. Myœlê, ¿e mo¿li-

woœci jakie ona stworzy³a

w naszej gminie dobrze

wykorzystaliœmy. Zmiany

jakie w minionych 20 la-

tach zasz³y s¹ ogromne.

Wspólnie z radnymi, samo-

rz¹dem wiejskim, stra¿aka-

mi,  wykonaliœmy kawa³

dobrej roboty dla przy-

sz³ych pokoleñ. Niema³a

role odegrali w tych zmia-

nach pracownicy Urzêdu

Gminy a tak¿e Stra¿y Gra-

nicznej. Korzystaj¹c z oka-

zji pragnê im wszystkim

serdecznie podziêkowaæ.

- Wróæmy wiêc do

koñcz¹cej siê kadencji.

Rozwój ka¿dego teryto-

rium wymaga dobrej in-

frastruktury drogowej.

- Doskonale to rozu-

miemy, dlatego nie szczê-

dziliœmy si³ i œrodków aby

stan dróg i ulic poprawiæ.

Nasze wieloletnie starania

zosta³y uwieñczone prze-

budow¹ drogi krajowej na

odcinku Kleszczele – Po-

³owce – przejœcie granicz-

ne. Przebudowaliœmy

(wraz z po³o¿eniem na-

wierzchni asfaltowej) dro-

gê Kuzawa – Repczyce.

Zmianie uleg³ wygl¹d czê-

œci ulic w Czeremsze; prze-

budowana zosta³a ul. Bocz-

na, Sosnowa, Kasztanowa,

Ja³owcowa, Leszczynowa,

Wierzbowa i czêœæ ulicy

Klonowej. Otrzyma³y one

asfaltow¹ nawierzchniê,

oraz chodniki. Aby zmniej-

szyæ koszt przebudowy czy

naprawy ulic zakupiliœmy

koparko-³adowarkê wraz z

osprzêtem. Warto tak¿e do-

daæ, ¿e z funduszu rekulty-

wacji zmodernizowaliœmy

drogê rolniczego wykorzy-

stania do Jancewicz. Wy-

budowane zosta³y tak¿e

parkingi przy cmentarzach

w Stawiszczach i Czerem-

sze. Dobrze oœwietlone uli-

ce to nie tylko kwestia bez-

pieczeñstwa ale – niestety

– du¿ych kosztów. Moder-

nizuj¹c oœwietlenie uliczne

w Czeremsze wymienili-

œmy oprawy oœwietleniowe

na energooszczêdne co

znacznie obni¿y³o koszty.

W latach nastêpnych bê-

dziemy sukcesywnie robiæ

takie modernizacje  w ko-

lejnych miejscowoœciach.

- Wraz z wejœciem

do Unii zaczêliœmy bacz-

niejsz¹ uwagê zwracaæ na

ochronê œrodowiska. Czy

te zagadnienia samorz¹d

gminny tak¿e mia³ na

uwadze w minionej ka-

dencji?

- Ale¿ oczywiœcie. W

ramach poprawy transgra-

nicznego systemu ochrony

œrodowiska  na budowê in-

frastruktury wodoci¹gowej

i kanalizacyjnej na terenie

gminy (pozyskaliœmy fun-

dusze unijne w wysokoœci

278, 648 tys z³.  m.in. na

opracowanie dokumentacji

technicznej)  wykonano

kana³ sanitarny od przej-

œcia granicznego poprzez

wsie   Po³owcach i Stawisz-

cze wraz z wykonaniem 4

przepompowni i przykana-

lików w pasie drogowym.

Wybudowany zosta³ wodo-

ci¹g Czeremcha – Bere-

zyszcze – Zubacze – Bo-

brówka o d³ugoœci 12 km

wraz z przykanalikami dro-

gowymi. W samej Czerem-

sze wybudowana zosta³a

kanalizacja sanitarna w uli-

cach: Sosnowa, Gruntowa,

Polna, Go³êbia, Podleœna,

Sportowa, Krótka, Podle-

œna; wykonano te¿ przy³¹-

cza kanalizacji deszczowej

przy ulicy Leszczynowej.

- Czeremcha kul-

tur¹ stoi.

- No w³aœnie, zespó³

„Czeremszyna” znany jest

daleko poza granicami

gminy ale GOK nie by³ naj-

lepsz¹ wizytówk¹ gminy.

W tej kadencji dokonali-

œmy gruntownego remont

Gminnego Oœrodka Kultu-

ry (z bibliotek¹ gminn¹)

wraz z jego rozbudow¹

oraz zagospodarowaniem

terenu wokó³ niego. Teraz

nie tylko „Czeremszyna”

ale i GOK jest nasz¹ wizy-

tówk¹. Nie by³o to jedyna

inwestycja w dziedzinie

kultury. Wyremontowane

Blaski i cienie kadencji

Wykonaliœmy kawa³ dobrej roboty
zosta³y œwietlice wiejskie

we wsiach: Wólka Tere-

chowska i Stawiszcze.

Z kultur¹ nieroze-

rwalnie zwi¹zany jest

sport.  Przy szkole podsta-

wowej w ramach projektu

„ORLIK 2012” wybudo-

wano zespó³ boisk sporto-

wych wraz z zapleczem so-

cjalnym.

Przysz³oœæ gminy za-

le¿y od m³odzie¿y. Dlate-

go oprócz kultury i sportu

inwestujemy tak¿e w

oœwiatê. Dlatego m.in.

przymierzamy siê do budo-

wy przedszkola – w bie¿¹-

cym roku wykonano ju¿

dokumentacje techniczn¹.

- Widzê, ¿e czasu w

tej kadencji w³adze gmi-

ny nie zmarnowa³y.

- W mojej ocenie nie.

Ale na jeszcze jedn¹ rzecz

chcia³bym zwróciæ uwagê.

Moim zdaniem najwa¿-

niejsz¹. Bo gmina to nie

tylko drogi, infrastruktura

lecz przede wszystkim lu-

dzie tu mieszkaj¹cy.

Mieszkañcy gminy Cze-

remcha to ludzie honoru,

skromni lecz pracowici i

gospodarni. To ludzie, któ-

rzy mi³uj¹ swoj¹ ma³¹ Oj-

czyznê – gminê. I to oni s¹

sprawcami ( a jednoczeœnie

biorcami) tych wszystkich

dokonañ. Bardzo im

wszystkim za wspieranie

poczynañ w³adz gminnych

jak te¿ za ¿yczliw¹ kryty-

kê dziêkujê.

Rozmawia³:

Wies³aw S. Soko³owski.

W dniu 8 paŸdzierni-
ka z inicjatywy Wójta Gmi-
ny Czeremcha w Urzêdzie
Gminy odby³o siê spotkanie
dyrektora rejonowego Urzê-
du Pracy w Hajnówce p. Ire-
ny Wróblewskiej z bezrobot-
nymi z terenu gminy Cze-
remcha. Na spotkanie pani
dyrektor przyby³a w  towa-
rzystwie przedstawiciela
Pronaru, który jest bodaj¿e
najwiêkszym pracodawc¹ na
terenie powiatu hajnowskie-
go. Warunki jakie proponu-

Samorz¹d
pomaga bezrobotnym

je potencjalnym pracowni-
kom s¹ niezwykle korzyst-
ne. Pracodawca zapewnia
bowiem poza godziwym
wynagrodzeniem tak¿e bez-
p³atny dowóz do pracy. Na
spotkanie przyby³o 19 osób
z czego szeœæ wyrazi³o chêæ
skorzystania z oferty.  Inicja-
tywa Wójta Wróblewskiego
jest godna upowszechnienia
wœród innych samorz¹dow-
ców; z przyjemnoœci¹ poin-
formujemy o kolejnych tego
typu spotkaniach.          (w)

3 kg dyni
1 kg cukru
1,5 szklanki octu 10 proc.
kawa³ek laski cynamonu
kilka goŸdzików
Dyniê umyæ, wytrzeæ, obraæ,

wyci¹æ pestki. Z mi¹¿szu wykrawaæ
kostki o boku 2 cm (mo¿na te¿ wy-
krawaæ kulki specjaln¹ ³y¿eczk¹). Do
garnka wsypaæ cukier, podgrzewaæ i
stru¿k¹ wlewaæ ocet, w³o¿yæ cyna-
mon i goŸdziki, mieszaj¹c ugotowaæ

Czas przetworów – k¹cik kulinarny

Dynia na ostro
syrop. Na wrz¹cy syrop wrzuciæ po-
krojon¹ dyniê, gotowaæ a¿ stanie siê
szklista, wyj¹æ. Z syropu wyj¹æ cyna-
mon i goŸdziki. S³oiki nape³niæ kawa³-
kami dyni, syrop jeszcze raz zagoto-
waæ i wrz¹cym zalaæ s³oje. Zakrêciæ i
pozostawiæ do wystygniêcia.

Tak przygotowana dynia jest
znakomitym dodatkiem do zimnych i
gor¹cych miês oraz ryb.

W. Kucharenko
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SPORT

IGRZYSKA  POWIATU  BIELSKIEGO
W   PI£CE  NO¯NEJ  CH£OPCÓW

Dnia 08 paŸdziernika
2010r przy ch³odnej, ale s³o-
necznej pogodzie (+9 C) na
boiskach Miejskiego Oœrod-
ka Sportu i Rekreacji w Biel-
sku Podlaskim rozegrano
mistrzostwa powiatu szkó³
podstawowych w pi³ce no¿-
nej ch³opców. W  zawodach
wziê³o udzia³ 11 szkó³. Za-
wody rozegrano w IV gru-

 Klasyfikacja dru¿ynowa
1. SP – 4 BIELSK PODLASKI ( op. Andrzej Kuna )
2. SP – 3 BIELSK PODLASKI ( op.Piotr Niko³ajuk Stasiuk )
3. SP – 5 BIELSK PODLASKI ( op.Robert Car )
4. SP  DOMANOWO ( op. Monika Zalewska )
5. SP AUGUSTOWO ( op. Andrzej Gliwa )
6. SP – 2 BIELSK PODLASKI ( op.Jaros³aw Walerian )
7. SP  BOÆKI ( op.Marcin Sawicki )
8. SP  WYSZKI ( op.Wies³aw Tyszkiewicz )
9.  SP  BRAÑSK ( op.Grzegorz Witkowski )
10.SP  FALKI ( op. Krzysztof Wiœniewski )
11.SP  ANDRYJANKI ( op. )

Wyniki rozegranych meczów:
Grupa I Grupa II
SP Augustowo- SP Andryjanki    6  :  0 SP-5 Bielsk- SP Boæki 3  :  1
SP Andryjanki- SP-4 Bielsk     0  :  15 SP Boæki    - SP Brañsk 2  :  1
SP-4 Bielsk - SP Augustowo       4  :  0 SP Brañsk  - SP-5 Bielsk 2  :  4
Grupa III  Grupa IV
SP-2 Bielsk     - SP Falki     1  :  0 SP-3 Bielsk -SP Wyszki 1  :  0
SP Falki          - SP Domanowo   0  :  3
SP Domanowo - SP-2 Bielsk       3  :  0
Pó³fina³y
SP-4 Bielsk     -SP-5 Bielsk     3  :  0 SP-3 Bielsk -SPDomanowo 5  :  2
o III miejsce  Fina³
SP-5 Bielsk     -SP Domanowo    1  :  0 SP-4 Bielsk - SP-3 Bielsk 3  :  0

Zawodnicy którzy nagrodzeni zostali „statuetkami”:
-Rafa³ Grygoruk          (SP-4 Bielsk) -„król strzelców”
-Marcin Drozdowski (SP-4 Bielsk) -najlepszy zawodnik
-Karol Oniœkiewicz      (SP-3 Bielsk) -najlepszy bramkarz
Zwyciêski zespó³ awansowa³ do eliminacji grupy po³udniowej, które odbêd¹ siê dnia

13 paŸdziernika 2010 roku w Siemiatyczach.
Przewodnicz¹cy PSZS: mgr W³odzimierz Borowik

pach systemem „ka¿dy z
ka¿dym” i w czasie 2 x 10
minut. Zwyciêskie zespo³y
przechodzi³y do pó³fina³u.
Sêdziami byli: g³ównym kol.
Jaros³aw Walerian i na-
uczyciele z poszczególnych
dru¿yn.

Dla trzech najlep-
szych szkó³ wrêczono oka-
za³e puchary (zwyciêski ze-

spó³ otrzyma³ nagrodê rze-
czow¹-pi³kê) i pami¹tkowe
dyplomy, tak¿e nagrodzono
„statuetkami pi³karskimi”
wyró¿niaj¹cych siê zawod-
ników.  Nagrody ufundowa-
ne zosta³y przez Powiatowy
Szkolny Zwi¹zek Sportowy
w Bielsku Podlaskim z do-
tacji  Urzêdu Miasta w Biel-
sku Podlaskim.

Bielsk Podlaski

16.10.2010 r. (sobota)
9.00 Otwarcie targów
9.15, 13.00 Pokaz techniczny t³oczenia i estryfi-

kacji oleju rzepakowego na bazie urz¹dzeñ PODR w
Szepietowie

10.00 - 14.00 Seminarium podsumowuj¹ce kon-
kurs na najciekawszy projekt z zakresu turystyki wiej-
skiej z udzia³em funduszy unijnych (sala nr 4 w Budyn-
ku G³ównym)

14.00 - 15.30 Podsumowanie projektu „ Ekologi-
zacja gospodarstw agroturystycznych Podlasia” (sala nr
4 w Budynku G³ównym)

17.10.2010 r. (niedziela)
9.00 - 17.00 Konferencja OZE dla domu i bizne-

su (sala nr 4 w Budynku G³ównym)
9.15, 13.00 Pokaz techniczny t³oczenia i estryfi-

kacji oleju rzepakowego na bazie urz¹dzeñ PODR w
Szepietowie

10.00 Forum Rolnicze Województwa Podlaskie-
go (sala w Oœrodku Szkoleniowym)

13.30 -Wrêczenie pucharów w konkursach: „Hit
Targów”, „Najatrakcyjniejsze stoisko”, „Najbogatsza
oferta” (tereny wystawowe)

Kiermasz ksi¹¿ek,
Stoisko informacyjne PROW
Kolekcja roœlin energetycznych

ZAPRASZAMY

P R O G R A M

Jeœli odliczyæ wy-
datki na zakup sprzêtu
elektronicznego, przeciêt-
ny Polak wydaje rocznie
na kulturê ok. 40 z³otych.
To równowartoœæ dwóch
kilogramów poœledniej
wo³owiny. To mniej ni¿
m³ody, niekoniecznie bar-
dzo bogaty Polak z wiel-
kiego miasta ( a wiêc po-
tencjalnie najbardziej
ch³onny odbiorca kultury
) potrafi wydaæ w week-
end w pubach i klubach.
Te ostatnie jakoœ nie na-

rzekaj¹ na brak klienteli,
ksiêgarnie -  wrêcz przeciw-
nie.

Byæ mo¿e wiêc co
najmniej tak samo wa¿na jak
bariera finansowa jest barie-
ra edukacyjna, zanik nawy-
ku uczestniczenia w kultu-
rze. I wypada siê cieszyæ, ¿e
dostrzega j¹ minister Zdro-
jewski, który mówi wrêcz o
straconym pokoleniu: dzi-
siejszych trzydziestolatkach,
którzy obcowanie z kultur¹
sprowadzaj¹ do weekendów
z puszk¹ piwa i telewizj¹,
permanentnie – w trosce o
widza – obni¿aj¹c¹ poziom
quasi-kulturalnej oferty.

To generacja, która
wpad³a w kulturow¹ czarn¹
dziurê. Nie doœæ, ¿e dorasta-

³a wtedy, gdy w szko³ach
zaniechano edukacji kultu-
ralnej, to jeszcze równocze-
œnie – pod naporem inten-
sywnie lansowanych zacho-
wañ konsumenckich – za³a-
ma³a siê wzorotwórcza rola
tradycyjnej inteligencji, któ-
rej nie wypada³o nie znaæ
pewnego kanonu ksi¹¿ek,
filmów czy obrazów. Pozo-
staje otwarte pytanie, czy ten
kulturowy ugór da siê jesz-
cze rekultywowaæ, czy te¿
czekaæ trzeba, a¿ dorosn¹
dzieci, do których adresowa-
na jest  dzisiejsza oferta edu-
kacyjno-kulturalna.

Dla spo³eczeñstwa Ÿle
wyedukowanego pod tym
wzglêdem, kultura jawi siê
jako swoisty ozdobnik co-

dziennoœci: przyjemny, ale
niekonieczny i permanent-
nie ustêpuj¹cy pod naporem
spraw bardziej pilnych.
Tymczasem dziœ doskonale
wiadomo, ¿e inwestycje w
kulturê z naddatkiem siê
zwracaj¹. W krótkim i d³u¿-
szym dystansie czasowym,
bezpoœrednio i poœrednio.

Bezpoœrednio: bo
dziêki nim powstaj¹ nowe
miejsca pracy, zaœ dziêki ini-
cjatywom  edukacyjnym po-
wstaje rynek zbytu zaspoka-
jaj¹cy rozbudzone w ten
sposób potrzeby.

Poœrednio: bo spo³e-
czeñstwa aktywnie uczestni-
cz¹ce w kulturze staj¹ siê
bardziej innowacyjne i twór-
cze; zaœ obcuj¹cy na co

dzieñ z kultur¹ ludzie
staj¹ siê lepszymi pracow-
nikami i bardziej œwiado-
mymi obywatelami.

Dobrze wiêc, ¿e ta
ostatnia informacja powo-
li dociera do coraz szer-
szego krêgu polityków.
Choæ przecie¿ nieko-
niecznie wszystkim poli-
tykom rz¹dzenie spo³e-
czeñstwem dokonuj¹cym
bardziej œwiadomych i
przemyœlanych wyborów
jest na rêkê...

Piotr Bratkowski
w paŸdziernikowym do-
datku do Newsweeka,
„Kultura siê liczy. Rok
po Kongresie Kultury
Polskiej”.

PRZECZYTANE
Kultura
siê liczy
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