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Zaprawdê trudno zro-
zumieæ polskich wyborców.
Jak maj¹ mo¿liwoœæ decydo-
wania o swym losie, to albo
nie id¹ na wybory, albo od-
daj¹ swój g³os nie na najlep-
szego, ale na swojego, a po
wyborach narzekaj¹. W ta-
kich chwilach przyznajê ra-
cjê Winstonowi Churchillo-
wi, który lubi³ mawiaæ, ¿e
dla Polaków mo¿na zrobiæ
du¿o, z Polakami nic.

Wyborczy werdykt
sprawi³, ¿e w nowym Sejmie
nie znaleŸli siê trzej dotych-
czasowi reprezentanci woje-
wództwa podlaskiego: Le-
szek Cieœlik i Józef Klim z
PO oraz bezpartyjny repre-
zentant SLD Jaros³aw Ma-
twiejuk. I brak tego ostatnie-
go odczujemy najmocniej.
By³ to bowiem jeden z naj-
bardziej kompetentnych i
pracowitych pos³ów minio-
nej kadencji. Prawnik kon-
stytucjonalista, to osoba nie-
zwykle potrzebna w tworz¹-
cym coraz bardziej z³e pra-
wa Sejmie.

Przyczyn pora¿ki po-
s³a Matwiejuka szuka³bym –
wbrew panuj¹cym tenden-
cjom – nie w katastrofalnym
wyniku lewicowej formacji
lecz w³aœnie w g³osowaniu
na swoich a nie na najlep-
szych, czego najlepszym
przyk³adem jest ponowny
wybór na pos³a – i to z przed-
ostatniego miejsca – wê-
drowniczka Jacka ¯alka,
jednego z najmniej aktyw-
nych podlaskich pos³ów.

Ju¿ w wyborczy wie-
czór „obiektywni a¿ do
bólu” dziennikarze rozpo-
czêli dobijanie Grzegorza
Napieralskiego. Z uporem
maniaka wbija siê nam do
g³owy informacjê, ¿e elek-

Moim zdaniem

Przegra³y kompetencje,
wygra³a  ...

torat SLD odda³ swe g³osy
na Palikota, czemu przecz¹
wyniki badañ (po³owa wy-
borców RP w poprzednich
wyborach g³osowa³o na PO).
No có¿, jeœli fakty przecz¹
„naszej prawdzie”, tym go-
rzej dla faktów.

 Z trudem przebijaj¹
siê w mediach g³osy rozs¹d-
ku, ¿e wynik lewicy, to nie
tylko „zas³uga” przewodni-
cz¹cego partii. Zjazd po
równi pochy³ej  rozpocz¹³
siê ju¿ po aferze Rywina i
nadal trwa. Dobry wynik
Grzegorza Napieralskiego w
wyborach prezydenckich, to
by³ wy³¹cznie wynik Napie-
ralskiego, a nie SLD. W tych
wyborach nie g³osuje siê na
partiê, a na konkretne oso-
by. Swoj¹ cegie³kê do upad-
ku lewicy przy³o¿y³ Woj-
ciech Olejniczak, który nie
mog¹c siê pogodziæ z prze-
gran¹ rozpocz¹³ wojnê pod-
jazdow¹ chêtnie podchwy-
con¹ przez media, a dziœ
stroj¹cy siê w piórka wy-
bawcy SLD. Zas³ugi maj¹
tak¿e inni lewicowi dzia³a-
cze, jak choæby drugi kan-
dydat na fotel szefa partii
Ryszard Kalisz, który pu-
blicznie w mediach dyskre-
dytowa³ szefa partii. Tych
przyczyn jest wiele, a na
koñcu oczywiœcie znajduj¹
siê b³êdy pope³nione przez
samego przewodnicz¹cego.
Ale na szczegó³owa analizê
przyczyn pora¿ek przyjdzie
jeszcze czas. Bo moim zda-
niem jest tylko jeden zwy-
ciêzca – Ruch Palikota. Po-
zosta³e ugrupowania otrzy-
ma³y mniej g³osów ni¿ w
wyborach 2007 roku. Jakie¿
wiêc to zwyciêstwo?

Wies³aw Soko³owski

W Parku Miejskim w Hajnówce w niedzielê 11 wrzeœnia odby³ siê ju¿ po raz drugi Piknik Eko-
logiczny. Piknik mia³ na celu promowanie idei poszanowania œrodowiska naturalnego i podniesienie
œwiadomoœci ekologicznej mieszkañców. W tym roku rozszerzono zakres tematyczny i wspólnie z Le-
œnym Kompleksem Promocyjnym Puszcza Bia³owieska obchodzono Miêdzynarodowy Rok Lasów.

Piknik ekologiczny w Hajnówce
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W programie pikniku
znalaz³o siê wiele informacji o
selektywnej zbiórce, przekazy-
wanych w sposób dostêpny dla
dzieci i m³odzie¿y, czyli w for-
mach konkursów i zabaw. Atrak-
cyjnymi przerywnikami impre-
zy by³y wystêpy "Duetu Moni-
ka i Monika", zespo³u "Progress"
oraz wystêpuj¹cego goœcinnie
zespo³u Instrumentów Ludo-
wych "Pru¿añski Pa³acyk" z Pru-
¿an na Bia³orusi. W trakcie fe-
stynu wrêczono nagrody za zwy-
ciêstwo w prowadzonym w ci¹-
gu roku szkolnego 2010/2011
konkursie zbiórki opakowañ
trójwarstwowych. Pierwsze
miejsce w kategorii przedszkoli
zajê³o Przedszkole nr 5, nato-

miast w kategorii
szkó³ podstawo-
wych - Szko³a
Podstawowa nr 5.
Nagrody ufundo-
wa³a Krajowa
Izba Gospodarcza
"Przemys³ Spo-
¿ywczy" w ra-
mach programu
REKARTON. W

czasie festynu wrêczy³ je przed-
stawiciel fundatora Micha³ Rosa.
Ponadto Burmistrz Miasta Haj-
nówka wyró¿ni³ dwie placówki
za aktywny udzia³ w konkursie.
Dodatkowe nagrody przyznano
Szkole Podstawowej nr 3
i Przedszkolu nr 2, poniewa¿ w
tych placówkach dzieci zebra³y

najwiêksz¹ iloœæ kartonów
w przeliczeniu na jednego
uczestnika. - Œwiadczy to o du-
¿ym zaanga¿owaniu m³odzie¿y
oraz ich opieku-
nów w prowa-
dzon¹ akcjê - po-
wiedzia³ Zastêpca
Burmistrza Mia-
sta Bazyl Stepa-
niuk. - Dowodzi
to równie¿ potrze-
by prowadzenia
zbiórki w dalszym
ci¹gu, co w³adze miasta dekla-
ruj¹ ju¿ w tym momencie.

- M³odzie¿ szkolna bar-
dzo chêtnie bierze udzia³ w ak-
cjach ekologicznych, co od-
zwierciedlaj¹ wyniki zbiórki -
powiedzia³a wicedyrektor Ze-
spo³u Szkó³ nr 1, Anna Choro-
szewska. - Dzieci w sumie zebra-
³y ponad 11 tysiêcy sztuk opa-
kowañ  trójwarstwowych. Szko-
³a od kilkunastu lat uczestniczy
w akcji sprz¹tania œwiata, kon-
kursie ekologicznym pod patro-
natem Burmistrza Miasta i in-
nych akcjach na rzecz ochrony
œrodowiska.  Uwa¿am, ¿e takie
miejskie uroczystoœci ekologicz-
ne, sk³aniaj¹ nie tylko dzieci, ale
równie¿ pozosta³ych mieszkañ-
ców do segregacji odpadów i
dbania o w³asne otoczenie-
stwierdzi³a Anna Choroszewska.

Bardzo fajne konkursy i
nietrudne pytania - cieszy³y siê
uczennice Szko³y Podstawowej

nr 5, ale szkoda, ¿e takie zaba-
wy w amfiteatrze s¹ tylko raz w
roku. - Najbardziej podoba³o mi
siê lepienie glinianych figurek -

powiedzia³ Iwo, który razem z
mam¹ bra³ udzia³ w zabawie.

Wielk¹ atrakcj¹ by³y sto-
iska edukacyjno - rozrywkowe
Leœnego Kompleksu Promocyj-
nego Puszcza Bia³owieska i
Przedsiêbiorstwa Us³ug Komu-

nalnych. W Pikniku udzia³ wziêli
równie¿ wystawcy roœlin, rêko-
dzie³a, potraw regionanych mio-
du oraz runa leœnego. Wœród wy-
stawców znaleŸli siê miêdzy in-
nymi "Runo" Sp. z o.o. z Haj-

Piknik ekologiczny w Hajnówce
Piknik uroczyœcie roz-

pocz¹³ Zastêpca Burmistrza Mia-
sta Hajnówka Bazyl Stepaniuk

i Nadleœniczy Nadleœnictwa Haj-
nówka Grzegorz Zenon Bielec-

ki. - Dzisiejszy Piknik jest dobr¹
okazj¹ do podsumowania ró¿ne-
go rodzaju akcji prowadzonych
w naszym mieœcie, których sens
sprowadza siê do wykszta³cenia
w mieszkañcach zachowañ s³u-
¿¹cych zachowaniu œrodowiska
naturalnego w jak najlepszym
stanie – mówi³ zastêpca burmi-
strza. - Jest to te¿ odpowiedni
moment, aby podziêkowaæ
mieszkañcom Hajnówki za ich
dotychczasowe zaanga¿owanie
w selekcjê odpadów u Ÿród³a, a
wygl¹da to w naszym mieœcie

naprawdê dobrze. Mieszkañcy,
a szczególnie m³odzie¿ szkolna,
chêtnie uczestnicz¹ równie¿ w
zbiórkach innych odpadów pro-
blemowych, np. przeterminowa-
nych leków czy elektroœmieci.
Za to nale¿¹ siê wszystkim s³o-
wa uznania – zakoñczy³ zastêp-
ca burmistrza.

nówki, Pasieka Rodzinna Gry-
cuk z Hajnówki, Szkó³ka Roœlin
Ozdobnych z Eliaszuk, Dom Go-
œcinny Dubicze Cerkiewne,

Œwietlica Samorz¹-
dowa w Lewkowie
Starym, Œwietlica
Socjoterapeutyczna
przy MOPS w Haj-
nówce. Na stoiskach
wokó³ amfiteatru
mo¿na by³o kupiæ
ciekawe roœliny ze
szkó³ki w Eliaszu-

kach, ró¿ne odmiany miodu
z Pasieki Rodzinnej Grycuk oraz
przyprawy i wyroby Firmy
"Runo".

Niedzielny Piknik Ekolo-
giczny zosta³ przygotowany i
zorganizowany dziêki staraniom

pracowników Referatu Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miasta
w Hajnówce.

Marta Trochimczyk-Wilson

Ewa Gromotowicz

KALENDARZ SPORTOWY
POWIATU HAJNOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2011/2012 - SP

LP. POWIAT HAJNOWSKI

NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE

1. PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT 28.09.2011 g.900  „Orlik” przy ZS nr 1 w 
Hajnówce

2. PIŁKA  NOŻNA  CHŁOPCÓW - eliminacje X X
3. PIŁKA  NOŻNA  CHŁOPCÓW - finały 29.09.2011 g.900  „Orlik” przy ZS nr 1 w 

Hajnówce
4. INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 4.10.2011 g.8.30 Stadion Leśny w Hajnówce

5. SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE      27.10.2011 g.930 Stadion Leśny w Hajnówce

6. SZACHY 03.11.2011 g.900 SP Dubicze Cerkiewne

7. PIŁKA  SIATKOWA  DZIEWCZĄT 21.11.2011 g.900 SP Kleszczele

8. PIŁKA  SIATKOWA  CHŁOPCÓW - eliminacje X X

9. PIŁKA  SIATKOWA  CHŁOPCÓW - finały 25.11.2011 g.900 SP Kleszczele

10. BADMINTON X X

11. UNIHOKEJ DZIEWCZĄT X X
12. PIŁKA  KOSZYKOWA  DZIEWCZĄT 4.11.2011 g.900 SP 6 Hajnówka

13. PIŁKA  KOSZYKOWA  CHŁOPCÓW 31.10.2011 g.900 SP 5 Hajnówka

14. DRUŻYNOWY  TENIS  STOŁOWY-eliminacje 8.11.2011 g.900 SP Narewka/SP Narew

15. DRUŻYNOWY  TENIS  STOŁOWY-finały 15.11.2011 g.900 SP Narewka

16. PIŁKA  RĘCZNA  DZIEWCZĄT 19.01.2012 g.900 SP 6 Hajnówka

17. PIŁKA  RĘCZNA  CHŁOPCÓW 19.01.2012 g.900 SP 6 Hajnówka

18. PŁYWANIE 17.01.2012 g.900 Park Wodny w Hajnówce

19. CZWÓRBÓJ  LA osobny komunikat SP 6/ OSiR  Hajnówka
20. TRÓJBÓJ  LA osobny komunikat  „Orlik” przy ZS nr 1 w 

Hajnówce
21. XI  PODLASKIE IGRZYSKA w LA Osobny komunikat OsiR  Hajnówka
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Niew¹tpliwie wzru-
szonych Jubilatów – Ninê i

Piotra Dudel, Ninê i Euge-

niusza Docnik, Olgê i Mi-

ko³aja Martyniuków, Ma-

riê i Sergiusza Smyk, Na-

dziejê i Miko³aja Stelma-

chów- serdecznie powita³
Wójt Gminy Czeremcha, Je-

rzy Szyku³a.

„Dostojni, Czcigodni

Jubilaci !

Pañstwo i spo³eczeñ-

stwo zainteresowane jest

tym, by w swojej spo³eczno-

œci, obok ludzi m³odych i

czynnych zawodowo, do-

strzegaæ czcigodnych jubila-

tów, szczególnie tych, którzy

swoim postêpowaniem przy-

czynili siê do trwa³oœci ma³-

¿eñstwa i rodziny. Mo¿ecie

podsumowaæ swoje 50-letnie

radoœci i smutki, troski i obo-

wi¹zki i stwierdziæ, ¿e dali-

œcie z siebie wiele rodzinie,

pañstwu i spo³eczeñstwu wy-

chowuj¹c swe dzieci na po-

ciechê dla siebie i na wier-

nych obywateli naszej ojczy-

zny oraz twórczo pracu-

j¹c na rzecz œrodowi-

ska, w którym przysz³o

Wam ¿yæ. Za trud i po-

œwiêcenie, w dowód

spo³ecznego uznania

dla trwa³oœci ma³¿eñ-

stwa i rodziny, Urz¹d

Gminy w Czeremsze

wyst¹pi³ do Prezydenta

Rzeczypospolitej Pol-

skiej o wyró¿nienie Was

poprzez odznaczenie

medalami za d³ugolet-

nie po¿ycie ma³¿eñskie,

które za chwilê, z

ogromn¹ przyjemno-

œci¹ Wam wrêczê.”

Po dekoracji me-
dalami, by³y upominki,
szampan, ciasta, s³ody-
cze i owoce. Ze wzru-
szeniem starsi pañstwo
wys³uchali okoliczno-
œciowej poezji,   piose-
nek polskich i ludo-
wych ukraiñskich w
wykonaniu uczniów
miejscowej szko³y pod-
stawowej, pod kierow-
nictwem pani Joanny
Romaniuk.

Z kronikarskiego

Z³ote Gody w Czeremsze

obowi¹zku odnotowujemy,
¿e w uroczystoœci uczestni-
czyli równie¿: Przewodni-
cz¹ca Rady Gminy Czerem-
cha, pani Nadzieja Sulima,
kierownik USC, pani Alicja
Pytel, przewodnicz¹cy Za-
rz¹du Rejonowego Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów, pan Józef

Dubkowicz, korespondent
„Niwy”, pan W³odzimierz
Sidoruk oraz ni¿ej podpisa-
ni. Redakcja „Wieœci Podla-
skich”, dziêkuj¹c za zapro-
szenie, ¿yczy Jubilatom
zdrowia i pogody ducha na
piêkn¹, z³ot¹ jesieñ ¿ycia. Sto
lat !             (Wies³aw Pietuch,

foto: Wies³aw Soko³owski)

Nina i Eugeniusz Docnik

Nadzieja i Miko³aj Stelmach

Nina i Piotr Dudel

Maria i Sergiusz Smyk
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Jana Czmiela poznali-
œmy na tegorocznym, sierp-
niowym finale konkursu
Nasze Kulinarne Dziedzic-

Spotkania w drodze

U Czmielów w Jelonce
two w Bia³ymstoku. By³ tro-
chê zawiedziony poniewa¿
organizatorzy nie poinfor-
mowali, ¿e potrawy powin-
ny mieæ charakter trwa³y,
umo¿liwiaj¹cy d³ugotrwa³e
przechowywanie. A Jan
przygotowa³ rondel duszo-
nej jagniêciny, swoje sztan-
darowe danie , które w kon-
kursie „Z wiejskiego po-
dwórka”, zosta³o przez Ma-
cieja Kuronia nagrodzone I
miejscem. Zaprosi³ nas do
siebie – wpadnijcie jak bê-
dziecie w Jelonce. A ponie-
wa¿ czêsto przeje¿d¿amy
przez Jelonkê wracaj¹c z
Kleszczel do Hajnówki – to
wpadliœmy.

Sama nazwa wsi
wskazuje na zwi¹zek z oko-

lic¹. Jelonka le¿y bowiem na
skraju kompleksów leœnych
Puszczy Bia³owieskiej. To
raptem kilkanaœcie gospo-
darstw pod nowymi, koloro-
wymi dachami. Szeœæ lat
temu, huragan zerwa³
wszystkie dachy nad doma-
mi mieszkalnymi i stodo³a-
mi – teraz odbudowane -
st¹d takie ³adne i nowe.

Dom Ewy i Jana
Czmielów jest bodaj naj-
wiêkszy we wsi. To gospo-
darstwo agroturystyczne, ale
i hodowla owiec. Stado
(œwiniarki i wrzosówki) li-
czy przewa¿nie oko³o 70
sztuk, skubi¹c trawê na 8
hektarach pastwisk. Na po-
zosta³ych oœmiu hektarach
rosn¹ ekologicznie owies,

¿yto i ziemniaki – gospoda-
rze maj¹ certyfikat Eko-
Gwarancji. Po smakowit¹
jagniêcinê wpadaj¹ chêtni
nawet z Warszawy. A mog¹
jeszcze kupiæ pyszny, wiej-
ski smalec z przyprawami.
Gdyby do hodowli owiec
by³y dop³aty, stado by³oby
znacznie wiêksze. Jest to
problem, o którym wspomi-
naj¹ inni owczarze z nasze-
go województwa.

Po owce wpadaj¹ nie
tylko ludzie. Z  leœnej gêstwi-
ny, nawet w bia³y dzieñ po-
trafi wyskoczyæ wilk i jak
mówi Janek, weŸmie zawsze
naj³adniejsz¹ sztukê. A na te-
ren gospodarstwa, szczegól-
nie do warzywnika wchodz¹
sarny, dziki, jelenie a nawet

³osie – taka to okolica !
Pod dachem rodzin-

nym Czmielów dwie córy i
synek. Najstarsza jest ju¿
studentk¹ Uniwersytetu w
Bia³ymstoku, m³odsza gim-
nazjalistk¹, a piêcioletni Jaœ
(akurat dziœ ma urodziny)
chodzi jeszcze do przed-
szkola w Dubiczach Cer-
kiewnych. Ewa czêstuje nas
przepyszn¹ babk¹ ziemnia-
czan¹ z aromatycznym,
grzybowym sosem. Siedzi-
my, jemy, rozmawiamy o
czasie dzisiejszym i przy-
sz³oœci w dobrej, spokojnej,
serdecznej rodzinie . U
Czmielów,  w ma³ej Jelonce
na Podlasiu.

(Wies³aw Pietuch, foto

Wies³aw Soko³owski)

Przez 4 lata Sejm wyda³
prawie 1,6 miliarda z³otych.
Œrednio na rok wychodzi oko-
³o 397 milionów z³otych - w
przeliczeniu na jednego pos³a
wypada prawie 2 tysi¹ce 366
z³otych dziennie - sprawdzi³
portal Money.pl. Po rozlicze-
niu wydatków samych pos³ów,
z którego wysz³o, ¿e rekordzi-
sta wydaje na telefony 2,3 tys.
z³otych miesiêcznie, Money.pl
przyjrza³ siê, ile kosztuje nas
wielka machina, dziêki której
mog¹ oni pracowaæ - Kance-
laria Sejmu.

To dziêki jej pracy, po-
s³owie s¹ bezpieczni, bo strze-
¿e ich Stra¿ Marsza³kowska
zim¹ ubrana w kalesony za 23
tys. z³, jest ³adnie w budynku
Sejmu i hotelu poselskim dziê-
ki œwie¿ym kwiatom za ponad
400 tys. z³ i zabytkowym ob-
razom na œcianach. Wreszcie
pos³owie oraz urzêdnicy maj¹
zapewniony dop³yw newsów
oraz rozrywkê, gdy¿ do ich
dyspozycji kupowane s¹ tele-
wizory.

Money.pl sprawdzi³ nie
tyle najwa¿niejsze, co najcie-
kawsze zakupy Kancelarii Sej-
mu.

Szef Kancelarii Sejmu
Lech Czapla doœæ ogólnie t³u-
maczy, ¿e z bud¿etu Kancela-
rii Sejmu "pokrywane s¹ wy-
datki w zakresie œwiadczeñ
poselskich oraz funkcjonowa-
nia urzêdu".

- "W bud¿ecie na 2011
r. zaplanowano dodatkowo
wydatki zwi¹zane z organi-
zacj¹ polskiej prezydencji w
wymiarze parlamentarnym, a

tak¿e zwi¹zane ze zmian¹ ka-
dencji Sejmu" - wyjaœnia Cza-
pla.

Money.pl sprawdzi³, co
kryje siê pod has³em "wydatki
na funkcjonowanie urzêdu".

Telewizor musi byæ
Kancelaria Sejmu dba o

wyposa¿enie Domu Poselskie-
go i pomieszczeñ sejmowych.
To tam trafiaj¹ telewizory
LCD. Przez 4 lata Sejm kupi³
sprzêt za oko³o 293 tysi¹ce z³o-
tych.

Ale telewizory to nie
jedyny sprzêt elektroniczny
potrzebny w pracy pos³a czy
urzêdnika. Gdy idzie siê z du-
chem czasu niezbêdne s¹ tak-
¿e tablety. Sejm og³osi³ ostat-
nio przetarg na zakup 30 takich
komputerów. W sumie prze-
znaczy³ na nie oko³o 88 tysiê-
cy z³otych (bez VAT).

Kancelaria przez 4 lata
kupi³a 1350 kaset video za 120
tysiêcy z³otych. Jedna kaseta
kosztowa³a oko³o 90 z³otych.
– To profesjonalna kaseta,
wszystko co widzimy w tele-
wizji jest nagrywane w³aœnie
na takie noœniki - t³umaczy
Tomasz Wyrozêbski z firmy
BIGMARK, która dostarcza³a
ten sprzêt do Kancelarii Sejmu.

£adne kwiatki
Kancelaria Sejmu odpo-

wiedzialna jest tak¿e za este-
tykê pomieszczeñ sejmowych.
Na dostawê i wykonanie kom-
pozycji kwiatowych oraz pie-
lêgnacjê roœlin w sejmowych
pomieszczeniach posz³o oko-
³o 420 tysiêcy z³otych. Setki
kwiatów ciêtych i doniczko-
wych zdobi¹ hole, gabinety i

sale sejmowe. Poza kwiatami
szyku pomieszczeniom sejmo-
wym dodaj¹ równie¿ obrazy
po¿yczone z Muzeum Narodo-
wego. Na to Sejm wyda³ 95
tysiêcy z³otych.

Sejm wypo¿yczy³ obra-
zy do 2014 roku. W gmachu
Sejmu znajduje siê 20 obrazów
ze zbiorów Muzeum Narodo-
wego w Warszawie w tym mie-
dzy innymi:

- "Portret marsza³ka
Wojciecha Tr¹mpczyñskiego"
Konrada Krzy¿anowskiego,

- "Portret Gabriela Na-
rutowicza" Czes³awa Wdowi-
szewskiego,

- "U³an na leœnej dro-
dze" Wojciecha Kossaka,

- "Odpoczynek ¿niwia-
rzy" Wincentego Wodzinow-
skiego,

- " ¯o³nierz i dziewczy-
na - Przed Belwederem" Woj-
ciecha Kossaka.

Meble to kolejna rzecz,
o któr¹ dba Kancelaria Sejmu.
Same tylko krzes³a w ci¹gu 4
lat poch³onê³y oko³o 195 tysiê-
cy z³otych. Sto³ki s¹ ró¿ne - od
zwyk³ych obrotowych po tapi-
cerowane. Cena za sztukê
waha siê od 120 z³otych do 330
z³otych.

Pod meblami najczê-
œciej urzêdnicy k³ad¹ dywany
i wyk³adziny. Sejm przezna-
czy³ na nie w sumie 203 tysi¹-
ce z³otych.

W 2010 wyremontowa-
no basen w Domu Poselskim.
Remont poch³on¹³ 71 tysiêcy.
Gdyby basen pos³om nie wy-
starczy³, rok wczeœniej za 78
tysiêcy kupiono karnety spor-

towo-rekreacyjne.

He³m kuloodporny -

na wszelki wypadek
Kancelaria Sejmu dba

nie tylko o pos³ów, ale i o Stra¿
Marsza³kowsk¹. Od 2008 roku
kupiono dla niej kilka tysiêcy
koszul za prawie 87 tysiêcy
z³otych. By³y to koszule pod
mundur, bia³e i niebieskie, let-
nie i zimowe. Przez cztery lata
kupiono te¿ buty za 203 tysi¹-
ce z³otych.

Poza gotowymi ubra-
niami Kancelaria kupi³a tysi¹c
metrów bie¿¹cych gabardyny
i tysi¹c metrów bie¿¹cych tro-
piku za 77 tysiêcy z³otych. To
z tych materia³ów szyte s¹ su-
tanny dla ksiê¿y, a Sejm szyje
z nich mundury. Oczywiœcie
urzêdnicy nie robi¹ tego sami.
Na us³ugi krawieckie posz³o
145 tysiêcy z³otych.

Tylko w tym roku na
zimowe kurtki i spodnie dla
Stra¿y Marsza³kowskiej zare-
zerwowano prawie 61 tysiêcy.
Czapki garnizonowe kupiono
za 41 tysiêcy, peleryny nie-
przemakalne za 29 tysiêcy z³o-
tych i paski skórzane za ponad
27 tysiêcy.

Jednym z najdziwniej-
szych zakupów s¹ he³my
ochronne. Kancelaria w 2009
kupi³a ich 30. Przeznaczy³a na
to 24 tysi¹ce z³otych (bez
VAT). W przeliczeniu jeden
he³m kosztowa³ 800 z³otych.
Jak dowiedzieliœmy siê w fir-
mie EMJOT z Chorzowa, któ-
ra dostarczy³a je do Sejmu, s¹
to kuloodporne nakrycia g³o-
wy.

Money.pl

1,5 miliarda na kwiaty, telewizory, kalesony
Money.pl sprawdza wydatki Kancelarii Sejmu

10 tys. z³otych na reali-
zacje autorskiego projektu to
tylko jedna z nagród czekaj¹-
cych na studentów, którzy
wezm¹ udzia³ w konkursach
organizowanych podczas pro-
gramu Centrum Aktywnych.
Program wystartowa³ 3 paŸ-
dziernika i dedykowany jest
wszystkim studentom szuka-
j¹cym wsparcia finansowego
dla swoich projektów.

W ramach programu
przeprowadzone zostan¹ dwa
konkursy: „Mam plan! Wyko-
nam go z Credit Agricole
Bank Polska” i konkurs skie-
rowany do kó³ naukowych.
Zg³oszenia do konkursów
mo¿na nadsy³aæ do 30 listo-
pada.

Wiêcej informacji na
stronie www.centrumaktyw-
nych.pl

Inwestycje firm w in-
nowacje, budowa hoteli, wy-
korzystanie odnawialnych
Ÿróde³ energii – takie projek-
ty maja szansê na dotacje z
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego. Jeszcze w tym
roku ruszy konkurs dla bran-
¿y turystycznej.

Dotacje bêd¹ pocho-
dzi³y z dodatkowej puli 36
mln euro, która województwo
otrzyma³o z Krajowej Rezer-
wy Finansowej jako premiê
za sprawna  realizacjê Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego (RPO)

Szansa
na dotacje

Rusza Centrum
Aktywnych
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We wtorek 4 paŸdzier-
nika w Bia³owie¿y odby³o
siê otwarcie wyremontowa-
nej ulicy Sportowej. Jej mo-

Przeciêcia wstêgi dokunuje Maciej ¯ywno,
wojewoda podlaski.

W ci¹gu ostatnich 4 lat w Bia³owie¿y zosta³o
wyremontowanych 9 dróg- mówi podczas otwarcia

wójt Albert Litwinowicz

Wyremontowana Sportowa oddana do u¿ytku
Bia³owie¿a

dernizacja trwa³a trzy i pó³
miesi¹ca. Ca³kowity koszt
remontu wyniós³ oko³o 730
tysiêcy z³otych, z czego

piêædziesi¹t procent da³a
gmina Bia³owie¿a, nato-
miast druga czeœæ pochodzi-
³a z tzw. „Schetynówek”.

- To ju¿ dziewi¹ta dro-
ga wyremontowana w Bia-
³owie¿y w ci¹gu ostatnich 4
lat – komentuje Albert Li-
twinowicz, wójt Bia³owie¿y
– piêæ z nich zosta³o zrobio-
nych w ramach Schetynó-
wek, natomiast cztery z Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego. Jak na gminê z
naszym bud¿etem jest to
wspania³y wynik. Mamy ju¿
przygotowan¹ dokumenta-
cjê na nastêpne ulice. Wa¿-
ne jednak, ¿eby uda³o siê
nam zabezpieczyæ œrodki na
wk³ad w³asny w projekty.

Wyremontowana uli-
ca i chodniki maj¹ na-
wierzchniê z polbruku. Pod-

czas prac nast¹pi³a równie¿
przebudowa wodoci¹gów.

(mg)

W  sobotê 1 paŸdziernika
zakoñczy³a siê w Bia³owie¿y i
Teremiskach druga edycja Festi-
walu Filmów M³odego widza
„Wêdruj¹ce Ale Kino”. G³ówn¹
nagrodê Wêdruj¹ce Kozio³eczki
dzieciêce jury przyzna³o indone-
zyjskiemu filmowi „Garuda w
moim sercu” w re¿yserii Ifa Is-
fansych, zaœ nagrodê publiczno-
œci otrzyma³ cykl animacji „Baj-
ki i baœnie polskie” ze Studia Fil-
mów Animowanych w Pozna-
niu, wygrywaj¹c ledwie o w³os
z francuskim „Sekretem Eleono-
ry” Dominique Monfery. Festi-
wal goœci³ na Podlasiu dziêki
wspó³pracy poznañskiego Cen-
trum Sztuki Dziecka oraz Fun-
dacji Edukacyjnej Jacka Kuronia
prowadz¹cej Uniwersytet Po-
wszechny w Teremiskach.

Festiwal odbywa³ siê w
dniach 29 wrzeœnia - 1 paŸdzier-
nika na Uniwersytecie Po-
wszechnym w Teremiskach oraz
w sali kina ¯ubr w Bia³owie¿y.
W tym czasie blisko 900 osób:
dzieci i m³odzie¿ oraz ich opie-
kunów ze szkó³ i przedszkoli w
Bia³owie¿y i Hajnówce obejrza-
³o 15 filmów. Podczas warszta-
tów z Paulin¹ Wyrt i Sebastia-
nem Kurdelskim dzieci ze szko-
³y w Bia³owie¿y oraz ze szko³y
podstawowej nr 2 w Hajnówce
stworzy³y dwa filmy animowa-
ne ³¹cz¹ce techniki animacji po-
klatkowej z fotografowaniem
aktora w tak zwanym green bo-
xie, co pozwala w efekcie zoba-
czyæ dzieci poruszaj¹ce siê w ba-
œniowych, narysowanych samo-
dzielnie œwiatach. Pod kierun-
kiem innego poznañskiego fil-
mowca £ukasza Augustyniaka
powsta³ reporta¿ o festiwalu
przygotowany przez gimnazja-

listki z Bia³owie¿y Aniê Lendê i
Anitê Tarasewicz.

Galê festiwalu uœwietni-
³a swoj¹ obecnoœci¹ pani Bo¿e-
na Walencik (wspó³autorka m.in.
pionierskiego w polskiej kine-
matografii serialu przyrodnicze-
go „Têtno Pierwotnej Puszczy”),
która opowiedzia³a o swoje pa-
sji, jak¹ jest fotografia i film oraz
odczyta³a werdykt jury. O idei i
historii festiwalu opowiedzia³ re-
¿yser Jerzy Moszkowicz, dyrek-

tor Centrum Sztuki Dziecka w
Poznaniu, inicjator, pomys³o-
dawca i dyrektor Miêdzynarodo-
wego Festiwalu Filmów M³ode-
go Widza „Ale Kino!”, odzna-
czony w 2010 roku medalem
„Zas³u¿ony Kulturze - Gloria Ar-
tis”. Po prezentacji filmów po-
wsta³ych podczas warsztatów
odby³a siê projekcja filmu "Przy-
goda w paski" w re¿. Aliny Ma-
liszewskiej (1960 r.), do której
muzykê wykona³ na ¿ywo pia-
nista i kompozytor Arnold D¹-

browski, od lat tworz¹cy muzy-
kê dla Teatru Ósmego Dnia w
Poznaniu oraz wielu ekspery-
mentalnych grup muzycznych.

„Wêdruj¹ce Ale Kino!”
jest podró¿uj¹c¹ wersj¹ miêdzy-
narodowego festiwalu organizo-
wanego od ponad 40 lat przez
Centrum Sztuki Dziecka w Po-
znaniu. Program Festiwalu
tworz¹ przede wszystkim filmy,
które s¹ prezentowane podczas
g³ównej edycji Festiwalu Ale

Kino! w Poznaniu. W festiwalu
bior¹ udzia³ obrazy wybrane
spoœród filmów nagrodzonych i
ciesz¹cych siê uznaniem kryty-
ki oraz powodzeniem wœród wi-
dzów, opowiadaj¹ce o œwiecie z
perspektywy ró¿nych kultur i
konwencji artystycznych. Festi-
wal WÊDRUJ¥CE ALE KINO!
jest organizowany we wspó³pra-
cy z funkcjonuj¹cymi w terenie
organizacjami pozarz¹dowymi,
domami kultury czy szko³ami.
Od dwóch lat Bia³owie¿a i Tere-

miski to jeden z czterech przy-
stanków na trasie wêdruj¹cego
festiwalu, którego lokalnym or-
ganizatorem jest Fundacja Edu-
kacyjna Jacka Kuronia prowa-
dz¹ca w Teremiskach Uniwersy-
tet Powszechny im. Jana Józefa
Lipskiego oraz Teatr w stodole,
a jej partnerami Bia³owieski
Oœrodek Kultury oraz Zespó³-
Szkolno - Przedszkolny w Bia-
³owie¿y. Niebawem zostanie
wy³oniony wspólny laureat pu-

blicznoœci ze wszystkich miej-
scowoœci objêtych wêdrowa-
niem Festiwalu. Ta nagroda zo-
stanie wrêczona podczas 29.
Miêdzynarodowego Festiwalu
Ale Kino! w Poznaniu, na który
pojedzie zwyciêzca konkursu na
najlepsz¹ recenzjê filmow¹.

Program Festiwalu
tworz¹ przede wszystkim filmy,
które by³y prezentowane pod-
czas ostatniej edycji Festiwalu
Ale Kino! w Poznaniu, w grud-
niu 2010 roku. S¹ to obrazy wy-

brane spoœród filmów nagrodzo-
nych i ciesz¹cych siê uznaniem
krytyki oraz powodzeniem
wœród widzów, opowiadaj¹ce o
œwiecie z perspektywy ró¿nych
kultur i konwencji artystycz-
nych. Czêœæ filmów to pokazy
zorganizowane dla szkó³, m.in.
filmy wyró¿nione przez Jury
miêdzynarodowe: „Sekret Ele-
onory” w re¿yserii Dominque
Monfery, za pokazanie, ¿e wie-
dza to moc, poprzez któr¹ mo¿-
na lepiej zrozumieæ œwiat i film
„Nazywam siê Kalam”, jak pod-
kreœlono w werdykcie - cudow-
nie barwna i zajmuj¹ca historia
ch³opca, który z determinacj¹
zmienia swój los. W programie
pokazów otwartych dla wszyst-
kich znajduje siê m.in: australij-
ski film o rozterkach aborygeñ-
skiego dziecka „Bran Nue Dae”
z 2009 roku, „Przyjaciel weso-
³ego diab³a” - kultowy polski
film fantsy z 1986 roku, jedna z
najwa¿niejszych produkcji kina
dzieciêcego wszech czasów, któ-
ry porywa bez efektów specjal-
nych i skomplikowanych tech-
nologii, oraz dla starszych wi-
dzów (powy¿ej 15 lat) g³oœny
film Debry Granic pt. „Do szpi-
ku koœci” (USA 2010), zdobyw-
ca czterech nominacji do Osca-
ra. Z myœl¹ o widzach najm³od-
szych zosta³ przygotowany so-
botni poranek. Pokaz „Baœnie i
bajki polskie” obejmuje piêæ fil-
mów animowanych: „Kozucha
k³amczucha”, „Z³ota jab³oñ”,
„Szewc Kopytko i Kaczor
Kwak”, „Dar skarbnika” i „Po-
znañskie kozio³ki”, wyproduko-
wane przez TV Studio Filmów
Animowanych w Poznaniu.

Katarzyna Winiarska

Festiwal Ale Kino ju¿ za namiTeremiski
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W miniony wtorek na
terenie Oœrodka Edukacji
Leœnej Jagielloñskie w Nad-
leœnictwie Bia³owie¿a odby-
³o siê oficjalne przekazanie
17 nadleœnictwom samocho-

dów patrolowo – gaœniczych
zakupionych ze œrodków
Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego.

- Jeden z priorytetów
tego programu przewidywa³
przeznaczenie “funduszy na
poprawê systemu ochrony
œrodowiska przyrodniczego
na lata “2007 – 2013 – ko-
mentuje Jaros³aw Kraw-
czyk, rzecznik prasowy
RDLP w Bia³ymstoku – z
drugiej strony leœnicy na bie-

¿¹co monitoruj¹ stan tech-
niczny “intensywnie eksplo-
atowanego w akcjach gaœni-
czych sprzêtu. St¹d mieli-
œmy “wiedzê, ¿e wskazana
jest wymiana czêœci pojaz-

dów. Skorzystaliœmy z
tej“mo¿liwoœci.

W ramach wk³adu
w³asnego oraz dofinansowa-
nie z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego leœnicy
otrzymali: 17 specjalistycz-
nych samochodów patrolo-
wo – gaœniczych do dzia³a-
nia w nadleœnictwach w
Puszczach Augustowskiej i
Knyszyñskiej, dwadzieœcia
zestawów komputerowych
do obs³ugi i wydruków map
numerycznych i komunika-

W lasach bêdzie bezpieczniej
Leœnicy otrzymali 17 samochodów patrolowo-gaœniczych

cji elektronicznej oraz 22
œcienne mapy ochrony prze-
ciwpo¿arowej, które bêd¹
umieszczone w nadleœnic-
twach i umo¿liwi¹ lokalizo-
wanie po¿arów w oparciu o
wspó³rzêdne geograficzne.
W ramach Projektu 44 pra-
cowników nadleœnictw zo-
stanie przeszkolonych w ob-
s³udze samochodów patrolo-
wo – gaœniczych.

Dziêki temu, ¿e otrzy-
maliœmy ten sprzêt skróci siê
czas “reakcji na wykryty
po¿ar – mówi Jaros³aw
Krawczyk – szybciej leœni-
cy dotr¹ do pal¹cego siê lasu
i zaczn¹ go gasiæ, do czasu
przyjazdu stra¿y po¿arnej i
w dalszym ci¹gu “uczestni-
cz¹c w akcji gaœniczej. Re-

alizacja Projektu, to nie tyl-
ko zakup “samochodów, to
równie¿ sprzêt telekomuni-
kacyjny i mapy. Wszystko
s³u¿y temu, “aby jak naj-
szybciej po wykryciu po¿a-
ru lasu zacz¹æ akcjê ga-
œnicz¹.

Przekazanie pojaz-
dów mia³o uroczyst¹ opra-
wê. Przy ustawionych w sze-
regu samochodach patrolo-
wo-gaœniczych, akty przeka-
zania odbierali nadleœniczo-
wie, a uroczystoœæ uœwiet-
nia³y sygna³y myœliwskie w
wykonaniu Zespo³u Sygna-
listów – "Galindowe Rogi"
z Nadleœnictwa Maskuliñ-
skie.

W uroczystym prze-
kazaniu samochodów

uczestniczy³ Dyrektor Gene-
ralny Lasów Pañstwowych,
Marian Pigan, który zosta³
odznaczony przez Komen-
danta Wojewódzkiego Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w
Bia³ymstoku odznak¹ hono-
row¹ Podlaski Krzy¿ Flo-
riañski. Odznaczenie to jest
wyrazem  uznania szczegól-
nych zas³ug dla funkcjono-
wania i rozwoju ochrony
przeciwpo¿arowej oraz ra-
townictwa na terenie woje-
wództwa podlaskiego. Krzy-
¿em Floriañskim zosta³ wy-
ró¿niony równie¿ zastêpca
dyrektora Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Pañstwowych
w Bia³ymstoku, Marek Ma-
s³owski.

Mateusz Gutowski

W sobotê 8 paŸdzierni-
ka w Bia³owie¿y odby³ siê tur-
niej pi³karski o puchar Preze-
sa Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-
nej w Bia³owie¿y, zorganizo-
wany przez miejscow¹ stra¿ i
Bia³owieski Oœrodek Kultury.
W sportowych zmaganiach
wziê³o udzia³ jedenaœcie ze-
spo³ów z ca³ego wojewódz-
twa.

Ka¿da z dru¿yn mog³a
liczyæ 8 zawodników, z cze-
go piêciu mog³o przebywaæ
na boisku. Ka¿de spotkanie
trwa³o 20 minut. Z powodu
du¿ej iloœci zespo³ów elimina-
cje zosta³y rozegrane w trzech
grupach, z których wychodzi-
³y dwie pierwsze dru¿yny i
dwie z trzecich miejsc, które

osi¹gnê³y najlepszy bilans.
Od æwieræfina³ów grano ju¿
systemem pucharowym.

- Byliœmy bardzo za-
skoczeni du¿¹ iloœci¹ chêt-
nych do wziêcia udzia³u w
naszym turnieju – komentuje
Grzegorz Orzechowski,
bramkarz bia³owieskiej dru-
¿yny – fajnie, ¿e tak wiele
osób chce uprawiaæ sport.
Cieszê siê równie¿, ¿e dopi-
sali sponsorzy, poniewa¿ bez
ich pomocy nie mielibyœmy
szans na rozegranie tych za-
wodów. Mam nadziejê, ¿e ten
turniej bêdzie siê  odbywaæ siê
co roku.

Po rozgrywkach gru-
powych wydawa³o siê, ¿e
bezsprzecznym faworytem do

zwyciêstwa jest komenda
miejska z Bia³egostoku, któ-
ra z ³atwoœci¹ przesz³a elimi-
nacje i æwieræfina³y. Jednak w
pó³finale dosz³o do du¿ej nie-
spodzianki. W spotkaniu z
OSP Malinniki po regulami-
nowym czasie gry by³ remis,
a w rzutach karnych wiêksz¹
odpornoœci¹ wykazali siê za-
wodnicy z Malinnik. W dru-
gim z pó³fina³ów spotka³y siê
zespo³y OSP Kleszczele i
OSP Czeremcha. I tak¿e w
tym spotkaniu wyniki by³
inny, ni¿ przewidywania kibi-
ców. Zwyciê¿yli pi³karze z
Kleszczel, rewan¿uj¹c siê tym
samym Czeremsze za pora¿-
kê poniesion¹ w eliminacjach.

W meczu o trzecie
miejsce przetrzebiona kontu-
zjami Czeremcha, nie da³a
rady podra¿nionym pora¿k¹
w pó³finale pi³karzom z Bia-
³egostoku, przegrywaj¹c 0 do
2. Du¿o emocji przyniós³ na-
tomiast mecz fina³owy. Tutaj
faworytem wydawa³ siê byæ
zespó³ z Malinnik. Do spotka-

nia fina³owego nie poniós³ on
¿adnej pora¿ki i straci³ tylko
jedn¹ bramkê. Jednak nie
pierwszy raz tego dnia dosz³o
do sensacji. OSP Kleszczele,
zagra³o bardzo ambitnie, od
pocz¹tku narzuci³o swój styl
gry dziêki temu po dwudzie-
stu minutach mog³o cieszyæ
siê ze zwyciêstwa 3 do 1.

Ostateczna kolejnoœæ
turnieju:

1. OSP Kleszczele.
2. OSP Malinniki.
3. KMPSP Bia³ystok.
4. OSP Czeremcha.
Pozosta³ym zespo³om

organizatorzy postanowili
przyznaæ równorzêdne pi¹te
miejsce: KPPSP Hajnówka,
OSP Siemianówka, OSP Wa-
silków, OSP Nowodworce,
OSP Bia³owie¿a, OSP Orla,
SG Bia³owie¿a.

Najlepszy zawodnik:
Ryszard Ostrowski (Bia³y-
stok).

Najlepszy strzelec:
Marek Makarewski (Klesz-
czele).

Najlepszy bramkarz:
Piotr Ostaszewski (Malinni-
ki).

Mateusz Gutowski

Kleszczele najlepsze w stra¿ackich rozgrywkach

Turniej o puchar Prezesa OSP w Bia³owie¿y
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Piêkna, jesienna pogo-
da towarzyszy³a biegaczom II
Hajnowskiej Dwunastki, ro-
zegranej w sobotê, 1 paŸdzier-
nika 2011r. Impreza sportowa
mia³a szczególne znaczenie,
albowiem rok 2011 obcho-
dzony jest jako Miêdzynaro-
dowy Rok Lasów.

Ju¿ od wczesnych go-
dzin porannych funkcjonowa-
³o biuro zawodów, które mie-
œci³o siê na peronie Stacji
Kolejki Leœnej. Tutaj zawod-
nicy mogli odebraæ imienne
numery startowe oraz wypiæ
gor¹c¹ herbatê i kawê.

Uroczystego otwarcia
zawodów dokonali: Bur-
mistrz Miasta Hajnówka –
Jerzy Sirak, Nadleœniczy Nad-
leœnictwa Hajnówka – Grze-
gorz Bielecki i Dyrektor
Oœrodka Sportu i Rekreacji w
Hajnówce – Miros³aw Awk-
sentiuk.

Punktualnie o godzinie
12.00 na dwunastokilome-
trow¹ trasê, przebiegaj¹c¹
przez malownicze tereny
Puszczy Bia³owieskiej, wy-
startowa³o 72 zawodników (w
tym 17 kobiet).

Jako pierwszy liniê

mety min¹³ Andrzej Godlew-
ski z Jedwabnego, uzyskuj¹c
czas – 44,18, przed Paw³em
O¿arowskim z Brañska –
45,16 i pierwsz¹ wœród ko-
biet, zawodniczk¹ Podlasia
Bia³ystok – Ann¹ Wojtule-
wicz, z bardzo dobrym cza-
sem – 45,17 oraz trzecim w
kategorii mê¿czyzn Karolem
Wasilukiem z Kleszczel –
47,25.

W kategorii kobiet,
jako druga liniê mety minê³a
ubieg³oroczna zwyciê¿czyni,
Monika Suchar z Orli – 53,26,
a trzecia – Sylwia Cymek z
Pi¹tnicy, uzyskuj¹c czas
56,08. Z biegaczy hajnow-
skich najwy¿ej uplasowa³ siê
Andrzej Filipiuk z Klubu Bie-
gacza Hajnówka, który zaj¹³
5 miejsce z czasem 48,14.

Wœród uczestników
Hajnowskiej Dwunastki by³
tak¿e Pan Andrzej Plesko-
wicz, Wójt Gminy Narew,
który z wynikiem 51,38 zaj¹³
12 miejsce. Swoim udzia³em
udowodni³, ¿e dbaæ o kondy-
cjê fizyczn¹ i zdrowy styl
¿ycia mo¿e ka¿dy, bez wzglê-
du na pe³nion¹ funkcjê, ani
zwi¹zane z ni¹ obowi¹zki.

Wszystkim uczestni-
kom, którzy przekroczyli liniê
mety Burmistrz Jerzy Sirak i
Nadleœniczy Nadleœnictwa
Hajnówka Grzegorz Bielecki
wrêczyli pami¹tkowe medale.
Piêcioro najlepszych w kate-
gorii kobiet i mê¿czyzn zdo-
by³o drewniane statuetki.
Zwyciêzcy obu kategorii uho-
norowani zostali dodatkowo
okaza³ymi pucharami, które
wrêczy³ ich fundator, Nadle-
œniczy Grzegorz Bielecki.

Po uroczystym zakoñ-

czeniu zawodów odby³o siê
spotkanie integracyjne, na
którym mo¿na by³o skoszto-
waæ specja³ów regionalnej,
podlaskiej kuchni oraz pie-
czonego dzika przygotowane-

go przez ³owczego hajnow-
skiego Nadleœnictwa Andrze-
ja £ukasiewicza. Rozmowy i
biesiadowanie umili³ koncert
zespo³u folkowego „Czerem-
szyna”.

Organizatorami biegu
byli: Nadleœnictwo Hajnów-
ka, PKO Bank Polski S.A.,
Urz¹d Miasta Hajnówka,
Oœrodek Sportu i Rekreacji w
Hajnówce i Klub Sportowy
Puszcza Hajnówka.

Pracownicy Oœrodka

Sportu i Rekreacji dziêkuj¹ za
pomoc przy realizacji zadania
Pani Dyrektor Sprzeda¿y
PKO BP S.A. Halinie Nieste-
ruk, Nadleœniczemu Nadle-
œnictwa Hajnówka Grzego-
rzowi Bieleckiemu i jego pra-
cownikom, Funkcjonariu-
szom Placówki Stra¿y Gra-
nicznej w Bia³owie¿y, Funk-
cjonariuszom Komendy Po-
wiatowej Policji w Hajnów-
ce.

Realizacja zadania by-
³aby niemo¿liwa bez pomocy
Emilii Rynkowskiej, Lucyny
Waszkiewicz i uczennic z ZS
nr 2, Piotra Oksentowicza,
Edwarda Ponieckiego, Roma-
na Daniluka, Zdzis³awa Stan-
kowskiego i Luizy Ludwi-
czak. Kierujemy do Was ser-
deczne podziêkowania.

Mamy nadziejê, ¿e za-
wody znalaz³y uznanie w
oczach uczestników oraz ich
rodzin i w nastêpnej, przy-
sz³orocznej edycji w Hajnów-
ce bêdziemy goœciæ jeszcze
wiêksz¹ grupê zawodników.
Serdecznie zapraszamy.

Ma³gorzata Muszkatel,

Roman Sacharczuk

II Hajnowska Dwunastka

KALENDARZ SPORTOWY POWIATU HAJNOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2011/2012 SZKÓ£ GIMNAZJALNYCH

Opracowa³ - Przewodnicz¹cy Powiatowego  Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego

mgr Janusz  Ludwiczak
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Poszukujemy do sprzeda¿y domów na

wsi, wiejskich posiad³oœci, ziemi budow-

lanej i rolnej. Wystarczy, ¿e zadzwonisz,

a my skutecznie pomo¿emy w sprzeda-

¿y twej nieruchomoœci.

Kancelaria Obrotu Nieruchomoœciami

NIERUCHOMOŒCI PODLASIA
NAJPIÊKNIEJSZE SIEDLISKA

NA PODLASIU
ZAPRASZAMY na:

www.nieruchomosci-podlasie.pl

NAJWIÊKSZY WYBÓR SIEDLISK
I WIEJSKICH POSIAD£OŒCI !!!

Tel. 515 331 331 , 535 55 33 31,

e-mail:swanczewski@nieruchomosci-podlasia.pl


