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M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza
z Milejczyc podczas Œwiêta

Niepodleg³oœci w Warszawie
11 listopada 1918 roku po 123

latach niewoli Polska odzyska³a nie-
podleg³oœæ.

Jest to wa¿na data w ¿yciu ka¿-
dego Polaka.

Co roku g³ówne uroczystoœci
Œwiêta Odzyskania Niepodleg³oœci
przez Polskê s¹ obchodzone na Placu
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego przy
Grobie Nieznanego ̄ o³nierza w War-
szawie. W tym roku w obchodach 95

rocznicy œwiêta uczestniczy³a dziesiê-
cioosobowa grupa dziewcz¹t z M³o-
dzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej z Mi-
lejczyc (dwukrotnych Mistrzyñ Polski
MDP CTIF) w sk³adzie: Justyna Alek-
siejuk, Marta Owierkowicz, Julia Wa-
raksa, Helena Janowicz, Monika Piêt- Cd. str. 7

ka, Magda Sawicka, Aleksandra Oniœ-
kiewicz, Wiktoria Szpañska, Ma³gorza-
ta Tynkiewicz, Joanna Danilczyk wraz
z opiekunk¹ Mart¹ Aleksiejuk. Stra-
¿aczki rozpoczê³y obchody od obejrze-
nia s³ynnego czo³gu Renault FT-17,
który prawdopodobnie uczestniczy³ w
wojnie polsko-bolszewickiej. 

Punktualnie o godzinie 11.00
druhny razem z brygad¹ strzelców
wesz³y na Plac Marsza³ka Pi³sudskie-

go, na którym mia³y niepowtarzaln¹
mo¿liwoœæ uczestniczenia w g³ównych
ceremoniach obchodów Œwiêta Nie-
podleg³oœci oraz spotkania z g³ow¹
pañstwa Bronis³awem Komorowskim
i innymi wa¿nymi osobami na arenie

Cd. str. 2

Inicjatywa utworzenia
Bielskiego Subregionalnego Obszaru

Funkcjonalnego
Dziewiêtnastego listopada br. w

Starostwie Powiatowym w Bielsku

Podlaskim z inicjatywy w³adz Powia-

tu Bielskiego odby³o siê spotkanie do-

tycz¹ce podpisania listu intencyjnego

w sprawie utworzenia Bielskiego Sub-

regionalnego Obszaru Funkcjonalne-

go. W spotkaniu uczestniczyli: staro-

sta bielski S³awomir Jerzy Snarski,

wicestarosta Piotr Bo¿ko oraz przed-

stawiciele jednostek samorz¹du tery-

torialnego, które wyrazi³y wolê utwo-

rzenia wspólnego obszaru funkcjonal-

nego, tj. zastêpca burmistrza miasta

Bielsk Podlaski Walentyna Szymczuk,

burmistrzowie: Czes³aw Soko³owski

(Brañsk), Miros³aw Reczko (Ciecha-

nowiec), Irena Niegierewicz (Klesz-

czele), Stanis³aw Roch Wyszyñski

(Szepietowo), wójtowie gmin: Raisa

Rajecka (Bielsk Podlaski), Stanis³aw

Derehaj³o (Boæki), Krzysztof Jawo-

rowski (Brañsk), Piotr Selwesiuk

(Orla), Andrzej Anusiewicz (Rudka),

Ryszard Perkowski (Wyszki), Jerzy

Wasiluk (Czy¿e), Leon Ma³aszewski

(Dubicze Cerkiewne), Jerzy Szyku³a
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Inicjatywa utworzenia Bielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego
celu realizacji zapisów strategii oraz

uwzglêdniaj¹c istniej¹ce wiêzi spo³ecz-

ne, gospodarcze i przestrzenne oraz

wspóln¹ specyfikê œrodowiskowo-

przyrodnicz¹ na obszarze jednostek

samorz¹du terytorialnego po³o¿onych

na terenie Powiatu Bielskiego grani-

cz¹cych z nim, w trakcie spotkania

zosta³ podpisany list intencyjny w spra-

wie utworzenia Bielskiego Subregio-

nalnego Obszaru Funkcjonalnego.

Wspó³praca na rzecz utworze-

nia i rozwoju BSOF realizowana bê-

dzie w szczególnoœci poprzez podjê-

cie dzia³añ i realizacjê projektów przy-

czyniaj¹cych siê do rozwi¹zywania

wspólnych problemów oraz rozwoju

jednostek samorz¹du terytorialnego

(Czeremcha), Gra¿yna Jaszczuk (Mi-

lejczyce), Marek Kaczyñski (Nowe

Piekuty), Antoni Tymiñski (Grodzisk),

Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk (Kluko-

wo) oraz zastêpca wójta gminy Dziad-

kowice Ryszard Piotrowski.

Otwarcia spotkania dokona³ sta-

rosta Snarski, który w swoim wyst¹-

pieniu odniós³ siê do zapisów strategii

rozwoju województwa podlaskiego do

roku 2020 przyjêtej przez Sejmik Wo-

jewództwa Podlaskiego, która zaliczy³a

Bielsk Podlaski do jednego z subregio-

nalnych oœrodków wzrostu w ramach

obszarów strategicznej interwencji.

Starosta podkreœli³, i¿ zgodnie ze stra-

tegi¹, z uwagi na pe³nione funkcje po-

nadlokalne, Bielsk Podlaski powinien

byæ wspierany w rozwoju us³ug pu-

blicznych nie tylko jako oœrodek sub-

regionalny, ale tak¿e w ramach swe-

go obszaru funkcjonalnego. Zatem, w

nale¿¹cych do obszaru funkcjonalne-

go, a tak¿e poprzez wspó³pracê w celu

efektywnego wykorzystania œrodków

finansowych z Programu Operacyjne-

go Województwa Podlaskiego na lata

2014-2020, w szczególnoœci w ramach

zintegrowanych inwestycji terytorial-

nych. Ponadto utworzenie BSOF w

istotny sposób przyczyni siê do reali-

zacji celów strategicznych i operacyj-

nych okreœlonych w strategii rozwoju

województwa podlaskiego do roku

2020 w zakresie m.in. rozwoju zrów-

nowa¿onego transportu ³¹cz¹cego

Bielsk Podlaski i jego obszar funkcjo-

nalny, rozwoju spo³eczno-gospodar-

czego w oparciu o potencja³y o cha-

rakterze endogenicznym (wewnêtrz-

nym) oraz poprawê stanu œrodowiska

naturalnego na obszarze funkcjonal-

nym.

PI Starostwa Bielskiego

(ima)

W dniu 12 listopada 2013 r. w
Hajnowskim Domu Kultury odby³o siê
ju¿ po raz kolejny Euroregionalne Pol-
sko-Bia³oruskie Forum Gospodarcze.
Spotkanie zosta³o zorganizowane

przez Stowarzyszenie Samorz¹dów
Euroregionu Puszcza Bia³owieska oraz
Gminê Miejsk¹ Hajnówka przy wspar-
ciu ze œrodków Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP. Organizacja Forum
mia³a na celu sprzyjanie rozwijaniu siê
obopólnie korzystnych kontaktów go-
spodarczych miêdzy przedsiêbiorcami

II Euroregionalne Polsko-Bia³oruskie Forum Gospodarcze Hajnówka 2013
przygranicznych regionów Polski i Bia-
³orusi. Wœród szerokiego grona uczest-
ników znaleŸli siê m.in. konsulowie,
pos³owie na Sejm RP, lokalne w³adze
samorz¹dowe, przewodnicz¹cy oraz

wiceprzewodnicz¹cy Rejonowych
Komitetów Wykonawczych na Bia³o-
rusi (Swis³ocki, Pru¿añski, Kamieniec-
ki), przedsiêbiorcy z naszego regionu
oraz Bia³orusi reprezentuj¹cy m.in.
bran¿ê  turystyczn¹, drzewn¹, spo-
¿ywcz¹, handel i us³ugi jak równie¿
przedstawiciele instytucji œciœle wspie-

raj¹cych œrodowisko biznesowe.
Oficjalnego otwarcia dokonali

Burmistrz Miasta Hajnówka – Jerzy
Sirak oraz Starosta Powiatu Hajnow-
skiego – W³odzimierz Pietroczuk. Pro-
gram forum obejmowa³ liczne wyst¹-

pienia, a wœród  prelegentów znaleŸli
siê:

Aliaksandr Bieriebienia – Kon-
sul Generalny Republiki Bia³orusi w
Bia³ymstoku,

Józef £ochowski – Prezes Pol-

sko-Bia³oruskiej Izby Handlowo-Prze-
mys³owej w Warszawie,

Mieczys³aw Kostiuk – Dyrek-
tor Generalny Grodzieñskiego Oddzia³u
Bia³oruskiej Izby Handlowo-Przemy-
s³owej,

Jan Borawski – Wiceprezes
Izby Przemys³owo-Handlowej w Bia-
³ymstoku,

Walierij £abun – Dyrektor Ge-
neralny Brzeskiego Oddzia³u Bia³oru-

Cd. str. 4
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Zgodnie z przepisami UE, od 16 paŸdziernika 2013 r ARiMR rozpoczê³a
wyp³atê pomocy dla rolników gospodaruj¹cych na obszarach górskich lub in-
nych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (p³atnoœci ONW).
Analogicznie jak w poprzednim roku, ARiMR nie bêdzie dorêcza³a rolnikom
decyzji o przyznaniu dop³at, ONW je¿eli powierzchnia, do której zostanie przy-
znana p³atnoœæ, bêdzie zgodna z powierzchni¹ wskazan¹ przez rolnika w z³o¿o-
nym wniosku. Po otrzymaniu p³atnoœci na konto bankowe w tytule przelewu
bêdzie zamieszczona informacja, ¿e decyzja taka nie zosta³a dorêczona, nato-
miast, je¿eli rolnik za¿¹da wydania decyzji, otrzyma j¹ z ARiMR. Je¿eli oka¿e
siê, ¿e dane zawarte przez rolnika we wniosku o przyznanie p³atnoœci ONW
ró¿ni¹ siê od wyliczeñ ARiMR, wówczas rolnik otrzyma decyzjê, w której po-
dana zostanie wielkoœæ tych p³atnoœci obliczona przez Agencjê.

P³atnoœci ONW przeznaczone s¹ dla rolników, którzy gospodaruj¹ na
terenach niesprzyjaj¹cych prowadzeniu dzia³alnoœci rolniczej. Zaliczaj¹ siê do
nich m.in. obszary, na których panuj¹ trudne warunkami klimatyczne, opady
deszczu s¹ zbyt du¿e lub zbyt ma³e, ukszta³towanie terenu jest niekorzystne
(np. góry) czy niska jest jakoœæ gleb. Prowadzenie tam dzia³alnoœci rolniczej nie
zapewnia spodziewanych plonów i czêsto wymaga od rolników zaanga¿owania
dodatkowych œrodków finansowych. Aby pomóc rolnikom gospodarowaæ na
takich terenach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co roku
wyp³aca tzw. p³atnoœci ONW. Rolnicy ka¿dej wiosny sk³adaj¹ wnioski o udzie-
lenie takiej pomocy, wraz z wnioskiem o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich.
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady (WE) 1257/1999 stawka p³atnoœci, wyliczo-
na na podstawie rzeczywistych ró¿nic w osi¹ganych dochodach z produkcji
rolniczej na obszarach ONW (obszary ONW zosta³y podzielone na 3 grupy) i
obszarach referencyjnych wynosi:

1.strefy nizinne; (strefa nizinna I – 179 z³/ha; strefa nizinna II – 264 z³/ha)
2.  strefy górskie; (320 z³/ha)
3. obszary ze specyficznymi utrudnieniami; (264 z³/ha)

16 paŸdziernika Agencja wyp³aca tak¿e wsparcie rolnikom realizuj¹cym
w swoich gospodarstwach "Program rolnoœrodowiskowy". Po raz pierwszy
ARiMR rozpoczê³a realizacjê tych dop³at tak wczeœnie. W poprzednich latach
p³atnoœci rolnoœrodowiskowe by³y wyp³acane tak jak dop³aty bezpoœrednie, czyli
od 1 grudnia. "Program rolnoœrodowiskowy" ma za zadanie wspieraæ finanso-

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ruszy³a z wyp³atami rolnikom

wo rolników, którzy gospodaruj¹ w sposób chroni¹cy œrodowisko naturalne,
czy w jak najmniejszym stopniu wp³ywaj¹ na nie, decyduj¹ siê na uprawê tra-
dycyjnych roœlin, czy te¿ hodowlê tradycyjnych ras zwierz¹t. Prowadzenie ta-
kiej dzia³alnoœci sprawia, ¿e rolnicy nie osi¹gaj¹ wystarczaj¹cych plonów, a
wiêc i zysków. Dodatkowe dop³aty, maj¹ zatem za zadanie pomagaæ rolnikom,
którzy zdecydowali siê na prowadzenie dzia³alnoœci w ramach "Programu rol-
noœrodowiskowego", osi¹gaæ godziwe zyski.

W 2013 roku do biura powiatowego ARiMR w Bielsku Podlaskim rolni-
cy z³o¿yli 6800 wniosków, z czego 5641 rolników ubiega siê o p³atnoœæ ONW i
620 p³atnoœæ rolnoœrodowiskow¹. Dla 4622 rolników ARiMR wyda³o ju¿ decy-
zjê ONW, co stanowi ok. 65% ogó³u na ³¹czn¹ kwotê 6 569 735, 81 z³, któr¹ to
od 16 paŸdziernika, ARiMR sukcesywnie wyp³aca na konta rolników. Grunty
rolne powiatu bielskiego le¿¹ w strefie nizinnej I dlatego stawka zgodnie z roz-
porz¹dzeniem wynosi 179 z³/ha.

W programie rolnoœrodowiskowym dla 237 rolników wydano decyzjê,
co stanowi 40% ogó³u na ³¹czn¹ kwotê “1 222 346, 34 z³, która równie¿ jest
wyp³acana na konta rolników. Stawki p³atnoœci w programie rolnoœrodowisko-
wym s¹ uzale¿nione od pakietu, jaki rolnik realizuje w gospodarstwie.

Na dzieñ 16 paŸdziernika Biuro Powiatowe ARiMR w Bielsku Podla-
skim przygotowa³o i wyda³o decyzjê ONW i PRŒ bielskim rolnikom na kwotê 7
792 082, 15 z³, która to ju¿ sukcesywnie zasila konta rolników. Od 1 grudnia
wyp³ata œrodków z dop³at bezpoœrednich, nad którymi biuro ci¹gle intensywnie
pracuje by wydaæ jak najwiêcej decyzji o wyp³acie œrodków do koñca roku.

2 grudnia.2013 roku ARiMR rozpocznie wyp³aty nale¿nych rolnikom kwot
z dop³at bezpoœrednich. Biuro powiatowe w Bielsku Podlaskim proceduje ju¿
wydawanie decyzji  tak by jak najwiêksza liczba rolników otrzyma³a p³atnoœci
w pierwszym terminie.

Termin na wyp³atê œrodków Agencja ma do 30.06.2014 roku.
Szacujemy ¿e do koñca roku pieni¹dze powinny wp³yn¹æ do ok. 60-70%

rolników którzy z³o¿yli wnioski o dop³aty bezpoœrednie.
 

Mariusz Korzeniewski

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Bielsku Podlaskim

18 listopada minê³o 95 lat od
powo³ania rz¹du Jêdrzeja Moraczew-
skiego. Pierwszy rz¹d II Rzeczpospo-
litej istnia³ krótko, zaledwie dwa mie-
si¹ce. Dokona³ jednak wiêcej ni¿ nie-
jeden przez ca³a kadencjê. Tworzyli go
dzia³acze partii socjalistycznych i lu-
dowych: Polskiej Partii Socjal-Demo-
kratycznej, Polskiej partii Socjalistycz-
nej, Polskiego Stronnictwa Ludowego
„Lewica:, PSL „Wyzwolenie” i PSL
„Piast”.

Przede wszystkim opracowa³ w
pe³ni demokratyczne prawo wyborcze
do Sejmu Ustawodawczego; wybory
mia³y byæ wolne, równe, bezpoœred-
nie i proporcjonalne. Jako pierwsze w
Europie przyznawa³o ono prawo g³o-
su kobietom a jedynym ograniczeniem
by³ wiek – 21 lat.

W czo³ówce najbardziej postê-
powych pañstw œwiata  stawia³y Pol-
skê uregulowania prawne dotycz¹ce
spraw spo³ecznych.

To rz¹d Moraczewskiego
wprowadzi³ oœmiogodzinny dzieñ pra-
cy oraz obowi¹zek stosowania p³acy
minimalnej. Zalegalizowa³ istnienie
zwi¹zków zawodowych i da³ robotni-
kom prawo do strajku. Wprowadzi³

Historia ju¿ nie uczy
wobec robotników.

Rz¹d Donalda Tuska zak³ada,
¿e nastroje buntu i niezadowolenia nie
doprowadz¹ do protestu bowiem og³u-
pione spo³eczeñstwo skupi siê na ko-
lejnych igrzyskach i obietnicach kolej-

Gmina  Narew  liczy  47  wiêk-
szych  i  mniejszych  wsi,   w  tym  39 
so³eckich.   Najwiêksze  to  Narew 
(1453  mieszkañców),  Trzeœcianka 
(212),  £osinka  (197),  Tyniewicze 
Du¿e  (154),  Krzywiec  (135),  Ma-
kówka  (127),  Odrynki  (94),  Grodzi-
sko  i  Soce  (po  86),  Lachy  (78), 
Ogrodniki  (75),  Waœki  (71),  Ancu-
ty  (70)  i  Chrabostówka  (65).

W  gminie  zamieszkuje  3 849 
osób.  Liczba  mieszkañców  maleje. 
W  2000  roku  -  by³o  4,5  tys.  W 
Trzeœciance  mieszka³y  362  osoby, 
w  Tyniewiczach  Du¿ych  -  263,  w 
£osince  -  262,  w  Krzywcu  -  232, 
w  Socach   -  180,  w  Odrynkach  - 
166  i  w  Makówce  -  165. Obecnie 
w  £osince  jest  wiêcej  mieszkañ-
ców  ni¿  w  Tyniewiczach   Du¿ych.

Demografia  gminy  Narew
Do  najmniejszych  wsi  nale¿¹: 

Puch³y  -  27  mieszkañców,  Podbo-
rowisko  -  22,  Gorêdy  i  RadŸki  - 
po  20,  Saki  -  19,  Cimochy  i  Iwan-
ki  -  po  18,  Gramotne  i  Skarysze-
wo  -  po  11,  Bruszkowszczyzna  - 
10,  Usnarszczyzna  -  9,  Paszkowsz-
czyzna  -  7,  Cisy  -  4   oraz  Hajdu-
kowszczyzna,   Kacza³y  i  Zab³ocie 
-  po  2.

W  2012  roku  w  gminie  Na-
rew  urodzi³o  siê  31  dzieci  i  zmar-
³o  77  osób.  Dziesiêæ  par  otrzyma-
³o  medale  „Za  d³ugoletnie  po¿ycie 
ma³¿eñskie”.   Najstarsz¹    miesz-
kank¹  jest  Nadzieja  Rejent   (miesz-
ka  z  córk¹  w  Narwi),  która  liczy 
sobie  100  „wiosen”. 

  
    (jc)

inspekcje pracy jako instytucjê pañ-
stwow¹, stoj¹c¹ na stra¿y praw pra-
cowniczych, a tak¿e ubezpieczenia
chorobowe dla robotników. Uchwali³
tez dekret o ochronie praw lokatorów.

By³ te¿ Moraczewski – dzia³acz
PPS-D – zwolennikiem aktywnej roli
pañstwa w gospodarce, wspieraj¹ce-
go stronê s³absz¹ i zale¿n¹ ekonomicz-
nie od kapitalistów.

Co po prawie 100 latach zosta-
³o nam z dorobku pierwszego rz¹du II
RP?

Coraz mniej. W praktyce zlikwi-
dowano oœmiogodzinny dzieñ pracy,
podwa¿ane jest istnienie zwi¹zków
zawodowych i prawo do strajku, d¹¿y
siê do zlikwidowania spo³ecznych in-
spektorów pracy w zak³adach, ubez-
pieczeniem chorobowym objêta jest
coraz mniejsza liczba pracowników, bo
coraz wiêcej z nich zatrudnionych jest
na umowach œmieciowych. Lokatorzy
w Polsce nie s¹ chronieni przez pañ-
stwo mimo obowi¹zuj¹cego prawa.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e gdy-
by nie zwyciêstwo bolszewików w
Rewolucji PaŸdziernikowej to ani rz¹d
II RP ani rz¹dy  Pañstw Europy Za-
chodniej  nie poszli by na ustêpstwa

ne Irlandii czy innego Eldorado.
Ale czy siê nie przeliczy, uwa-

¿aj¹c, ¿e tam gdzie s¹ interesy ludu
dzia³a wolny rynek, zaœ tam gdzie s¹
interesy wspó³czesnych posiadaczy
dzia³aj¹ elity polityczne?             (wss)
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Na cukrzycê chorowali nasi
królowie - Jan III Sobieski oraz Au-
gust III Sas.

Obydwaj byli wielkimi smako-
szami, szczególnie t³ustego miêsiwa.
Za czasów tego drugiego w³adcy po-
wsta³o s³ynne powiedzenie: "za króla
Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa". Oby-
dwu ³¹czy³a niechêæ do leczenia, obaj
zmarli w wieku 67 lat.

Dzisiaj diabetycy s¹ nieprawdo-
podobnie aktywni i ¿yj¹ d³u¿ej.

Od 1991 roku odbywaj¹ siê co-
roczne obchody Œwiatowego Dnia
Walki z Cukrzyc¹. W tym roku na
ogólnopolsk¹ uroczystoœæ hajnowskich
cz³onków OR PSD zaprosi³ Œwiêto-
krzyski Oddzia³ Wojewódzki Polskie-
go Stowarzyszenia Diabetyków.

W auli Urzêdu Wojewódzkiego
w Kielcach zgromadzi³y siê delegacje
z ca³ego kraju. Rozpoczêto od wpro-
wadzenia pocztów sztandarowych i
odegraniu hymnu pañstwowego. Po
przywitaniu goœci wielu dzia³aczy PSD
z woj. œwiêtokrzyskiego uhonorowa-
no z³otymi, srebrnymi i br¹zowymi
Krzy¿ami Zas³ugi, medalami "Za zwy-
ciêstwo nad cukrzyc¹", z³otymi odzna-

Cukrzycowe  œwiêtowanie
kami "Zas³u¿ony dla Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków" oraz dyploma-
mi.  

W "muzyczn¹ podró¿ przez
œwiat" uczestników spotkania zabra³
zespó³ DADA SILVER BAND z
urocz¹ solistk¹, Aleksandr¹ Dubiñsk¹.

Jednym z celów obchodów

Œwiatowego Dnia Walki z Cukrzyc¹
jest podnoszenie œwiadomoœci dot.
przyczyn, objawów i sposobów lecze-
nia powik³añ.

Bardzo interesuj¹ce odczyty
wyg³osili wysokiej klasy specjaliœci:

- prof. dr hab. med. Jacek Sie-
radzki z Uniwersytetu Jagielloñskiego
w Krakowie - "Nowoczesne leczenie
cukrzycy typu 2",

- prof. dr hab. med. Mieczys³aw
Szalecki z Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie - "¯ywienie istotnym
elementem terapii cukrzycowej",

- dr Magdalena Dolecka-Œlu-
sarczyk - "Insulinoterapia w cukrzycy
typu 2".

W czasie przerw prowadzone
by³y badania przesiewowe, konsulta-
cje lekarskie i dietetyczne, nauka

pierwszej pomocy oraz komputerowe
badanie stóp. Mo¿na by³o równie¿ sko-
rzystaæ z warsztatów: "Dieta cukrzy-
cowa w praktyce" (z degustacj¹) i
"Przez ruch do zdrowia".

W holu Urzêdu Wojewódzkie-
go stoiska rozstawi³y firmy farmaceu-
tyczne, reklamuj¹ce swoje produkty.
Wœród nich chêtnie buszowa³y nasze
panie.

Po obiedzie i serdecznym po¿e-
gnaniu z Prezesem Zarz¹du G³ówne-
go PSD Andrzejem Baumanem oraz
dyrektorem biura ZG PSD Henrykiem
Ochniakiem, pe³na wra¿eñ i ob³adowa-
na prezentami, nasza 16-osobowa de-
legacja wyruszy³a w drogê powrotn¹.
Dziêki wspania³emu kierowcy (wyra-
zy uznania, Panie Janku) szybko i bez-
piecznie wróciliœmy do Hajnówki.

Wyjazd na uroczystoœæ wa¿n¹
dla diabetyków zosta³ zrealizowany
dziêki pokryciu czêœci kosztów przez
sponsorów: Starostwa Powiatowego
w Hajnówce i Nadleœnictwa w Rud-
ce. DZIÊKUJEMY !

Stanis³aw Siwek

foto: Lech Michalak

II Euroregionalne Polsko-Bia³oruskie Forum Gospodarcze Hajnówka 2013

skiej Izby Handlowo-Przemys³owej,
Alicja Orzechowska – Dorad-

ca Przedsiêbiorczoœci, Podlaska Fun-
dacja Rozwoju Regionalnego – Cen-
trum Wspierania Biznesu w Hajnów-
ce,

S³awomir Bakier – Dziekan
Zamiejscowego Wydzia³u Leœnego
Politechniki Bia³ostockiej w Hajnów-
ce,

Michai³ Sierkow – Przewodni-
cz¹cy Pru¿añskiego Rejonowego Ko-
mitetu Wykonawczego,

Aleksandr Michalczik – Na-

czelnik Wydzia³u Gospodarczego Ka-
mienieckiego Rejonowego Komitetu
Wykonawczego,

Anna Czi¿ikowa – Wiceprze-
wodnicz¹ca Swis³ockiego Rejonowe-
go Komitetu Wykonawczego,

Robert Pawe³ ¯yliñski – Pre-
zes Suwalskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej,

Micha³ Koj³o – Dyrektor Cechu
Rzemios³ Ró¿nych w Hajnówce,

Barbara Wilczyñska – Dyrek-
tor ds. projektów Oœrodka Kszta³ce-
nia Zawodowego w Hajnówce, ZDZ
Bia³ystok.

Po zakoñczeniu wszystkich pre-
lekcji odby³a siê dyskusja oraz spotka-
nia bran¿owe umo¿liwiaj¹ce nawi¹za-
nie kontaktów i jednoczeœnie tworz¹-
ce perspektywê podjêcia wspó³pracy
pomiêdzy przedsiêbiorcami z Hajnów-
ki, powiatu hajnowskiego oraz Bia³o-
rusi. Uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy
artystyczne Zespo³u Tañca Ludowe-
go „Przepiórka” funkcjonuj¹cego przy
Hajnowskim Domu Kultury.

Forum towarzyszy³a równie¿
odbywaj¹ca 13 listopada 2013 r. wi-
zyta studyjna skierowana do przyby³ej
delegacji goœci z Bia³orusi podczas,

której mieli oni okazjê zapoznania siê
z funkcjonowaniem hajnowskich pod-
miotów gospodarczych. Wœród gosz-
cz¹cych firm znalaz³y siê:

Runo Sp. z o.o.

Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczar-

ska

Arino House Sp. z o.o.

Przedsiêbiortswo Produkcyjno-

Us³ugowe "OPTIMA"

Moderator Sp. z o.o.

Parkiet Hajnówka

Market budowlany "Fachowiec"

tekst i fot. Pawe³ Denisiuk

Cd. ze str. 2

65 - lecie Podlaskiego

Oœrodka Doradztwa

Rolniczego w Szepietowie.
PODR w Szepietowie,nie-

zmiernie zas³u¿ona dla podlaskiego i
polskiego rolnictwa instytucja obcho-
dzi³a jubileusz 65-lecia.G³ówna uroczy-
stoœæ odby³a siê 18 wrzeœnia br.Pod-
czas mszy œwiêtej w D¹brówce Ko-
œcielnej wyœwiêcono sztandar
PODR,który zosta³ uhonorowany me-
dalem Œw.Izydora Oracza.Na uroczy-
stoœæ przybyli przedstawiciele Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów,Minister-
stwa Rolnictwa,Wojewody Podlaskie-
go i Marsza³ka Województwa Podla-
skiego.Osobom zas³u¿onym w rozwoju
Oœrodka i rolnictwa pó³nocno-wschod-
niej Polski,PODR przekaza³ pami¹tko-
we statuetki.

 * * *

60-lecie Kurpi Zielonych.
Zespó³ Pieœni i Tañca Kurpie

Zielone tañczy i œpiewa dla nas ju¿ 60
lat.W zepole tañcz¹ ca³e rodziny,po-
kolenia,powsta³o wiele ma³-
¿eñstw.Kurpie Zielone wystêpowa³y w
ca³ej Polsce i wielu krajach œwiata
zawsze spotykaj¹c siê z przyjaŸni¹ i
aplauzem.Tak by³o i podczas koncer-
tu jubileuszowego,który odby³ siê 16 li-
stopada w Teatrze im.Aleksandra
Wêgierki w Bia³ymstoku.Obecnie sze-
fem Kurpi jest Andrzej Dyrda³,a cho-
reografem Wies³aw D¹browski.

 * * *
Wywodz¹cy siê z Belgii ludo-

wy festiwal Europeada ma ju¿ 50
lat.51 edycja festiwalu w roku 2014
odbêdzie siê w Polsce.To niepowta-
rzalna okazja zaprezentowania miêdzy-

narodowemu gronu mi³oœników kultu-
ry ludowej promocji zespo³u,gminy i re-
gionu,za prezentowania swojej to¿sa-
moœci regionalnej.Nale¿y wype³niæ for-
mularz kontaktowy po czym zespó³
otrzyma formularz zg³oszeniowy oraz
dalsze instrukcje.W perspektywie
wyjazdy do wielu europejskich
miast.Wiêcej: EUROPEADE the

biggest european folk culture fe-

stival.Marta Szczeciñska,festival

coordinator.

 * * *
Zarz¹d Województwa Podla-

skiego w dniu 26 listopada przyzna³
kolejne Honorowe Odznaki Woje-
wództwa Podlaskiego.Jedn¹ z nich
otrzyma³ Aleksander Ro¿uk, znany
dzia³acz spo³eczny i gospodarczy w
Siemiatyczach.Jako prezes Nadbu¿añ-

skiej Spó³dzielni Mleczarskiej oraz
wspó³za³o¿yciel i dyrektor spólki Pol-
ser,ma wielkie zas³ugi w rozwoju mle-
czarstwa w regionie.

 * * *

20-lecie "Czeremszyny".
Dzia³aj¹cy przy Gminnym

Oœrodku Kultury w Czeremsze folk-
lorystyczny zespó³ "Czeremszyna" ma
ju¿ 20 lat. Zespó³ spotyka siê z takim
zainteresowaniem,¿e na doroczne kon-
certy "Z wiejskiego podwórka" przy-
je¿d¿a specjalny poci¹g ze stolicy.Ze-
spól koncertowa³ w wielu krajach (na-
wet w Tybecie !) zawsze spotykaj¹c
siê z ogromn¹ sympati¹ i podzi-
wem."Wieœci Podlaskie" ¿ycz¹ "Cze-
remszynie" nieustaj¹cego animuszu
dwudziestolatka.

K R Ó T K O
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Zabójstwo w powiecie biel-

skim

Z 13 na 14 listopada br. w jed-

nej z pod bielskiej miejscowoœci 49-la-

tek podczas zakrapianej alkoholem

imprezy zosta³ kilkukrotnie ugodzony

no¿em przez swojego brata. W wyni-

ku odniesionych obra¿eñ mê¿czyzna

zmar³. 48-latka (2,2 promila alkoholu

w organizmie) zatrzymali bielscy poli-

cjanci. Mê¿czyzna us³ysza³ ju¿ zarzut

zabójstwa.

Konopie w doniczkach

15 listopada br. policjanci z

Wydzia³u Kryminalnego Komendy

Powiatowej Policji w Bielsku Podla-

skim ustalili, ¿e w jednym z mieszkañ

na terenie miasta mo¿e znajdowaæ siê

nielegalna uprawa konopi. Czynnoœci

wykonane na miejscu potwierdzi³y t¹

informacjê. Po sprawdzeniu pomiesz-

czeñ policjanci znaleŸli dwie doniczki

z roœlinami ziela konopi oraz 0,3 gra-

ma gotowego suszu. Okaza³o siê, ¿e

w³aœcicielem uprawy jest 26-latek,

przy którym funkcjonariusze dodatko-

wo ujawnili torebkê zawieraj¹ca 1

gram suszu roœlinnego. Ujawnione

przedmioty zosta³y zabezpieczone.

M³ody mê¿czyzna us³ysza³ ju¿ dwa

zarzuty. Teraz za swoje postêpowanie

odpowie przed s¹dem.

Ukradli i wpadli

Do zdarzenia dosz³o 19 bm.

S³u¿by mundurowe odnotowa³y
Dy¿urny bielskiej Policji otrzyma³ zg³o-

szenie o kradzie¿y vw zaparkowane-

go pod sklepem. Z relacji pokrzywdzo-

nego wynika³o, ¿e 44-latek pozostawi³

na chwilê samochód wraz z kluczyka-

mi. Po wyjœciu z budynku okaza³o siê,

¿e auta nie ma. Okaza³o siê, ¿e zaboru

pojazdu dokonali dwaj mieszkañcy

Orli. Bracia w wieku 21 i 27-lat zosta-

li zatrzymani. Obaj byli pijani, badanie

wykaza³o u starszego 2,6 promila al-

koholu w organizmie, m³odszy mia³

natomiast ponad 0,6 promila. Teraz za

swoje postêpowanie bêd¹ odpowiadaæ

przed s¹dem.

Odpowiedz¹ za naruszenie

miru domowego

Policjanci z Siemiatycz zatrzy-

mali trzech mê¿czyzn podejrzewanych

o naruszenie miru domowego w miej-

scowoœci Klekotowo gm. Siemiatycze.

Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e trzej

sprawcy wieku od 25 do 36 lat wtar-

gnêli si³¹ do mieszkania uszkadzaj¹c

drzwi wejœciowe. Bêd¹c wewn¹trz

mieszkania awanturowali siê i rzucali

przedmiotami po œcianach uszkadza-

j¹c je. Pokrzywdzona w³aœcicielka

domu wstêpnie oszacowa³a straty po-

wsta³e w wyniku zniszczeñ na oko³o

2000 z³otych.

 Teraz zajmie siê nimi S¹d. Od-

powiedz¹ za naruszenie miru domowe-

go i zniszczenie mienia.      opr .(ima)

To historia trzech przyjació³:
Marcel'a Duchamp'a, Guillaume'a
Apollinaire'a i Francis'a Picabii, któ-
rzy automobilem przebyli trasê z Pa-

ry¿a do Jury. Zatrzymali siê w mia-
steczku Etival, gdzie wspólnie spêdza-
j¹c czas zrewolucjonizowali podejœcie
do sztuki. Od tego momentu datuje siê
powstanie nowego nurtu zwanego
DADA. W setn¹ rocznicê tych wy-
darzeñ w Etival odby³ siê weekend
artystyczny, na który zjechali siê arty-
œci z Francji, Polski, Anglii, USA spad-
kobiercy dadaizmu, przedstawiaj¹c
swoje prace, instalacje.

Dom, w którym mieszkali Du-
champ, Apollinair i Picabia by³ baz¹
ca³ej imprezy. Do dnia dzisiejszego
mieszka tam rodzina Patricka Bailly-
Cowell, wnuka Picabii. Patryk wraz z

"PrzyjaŸñ Artysty" to film dokumentalny
zrealizowany na terenie Francji i Polski

Jarkiem Perszko przez kilkanaœcie lat
pracowali nad wieloma pracami, ro-
zumiej¹c siê czêsto bez s³ów, odbiera-
j¹c tak samo wiele bodŸców artystycz-

nych. Pracowali we
Francji i Polsce -
g³ównie w Hajnów-
ce. Ich przyjaŸñ zo-
sta³a nagle przerwa-
na œmierci¹ Patricka
Bailly-Cowell, który
zmar³ w czasie orga-
nizowania setnej
rocznicy, weekendu
kulturalnego w Etival
na pocz¹tku 2012
roku.

"PrzyjaŸñ Ar-
tysty"to opowieœæ o przyjaŸni  miêdzy
artystami, pocz¹wszy od twórców
DADA. To podró¿ po przesz³oœci i te-
raŸniejszoœci.

Czas trwania : 60 min., t³uma-
czenie z francuskiego na polski, sce-
nariusz i re¿yseria: Andrzej Brañski,
Zdjêcia: Roman Wasiluk, muzyka:
Andrzej Gerwatowski, Andrzej Brañ-
ski, producent: SDD Studio Andrzej
Brañski.

25.10.2013 o godz.18.00 w
Domu Kultury w Hajnówce z udzia-
³em goœci z Francji: ¿ony Armell i có-
rek Patricka Bailly-Cowell oraz przy-
jació³ z Etival odby³ siê pokaz filmu.

W dniu 21 paŸdziernika 2013
roku Miejska Biblioteka Publiczna w
Kleszczelach i Miejski Oœrodek Kul-
tury Sportu i Rekreacji zorganizowali
III Gminny Konkurs Recytatorski
„Spotkanie z Poezj¹”. Celem konkur-
su by³o zachêcenie do czytania i po-
szukiwañ literackich, popularyzacja li-
teratury, dba³oœæ o ¿ywe s³owo oraz
poszukiwanie rozwi¹zañ interpretacyj-
nych utworów poetyckich.

Uczestnicy konkursu byli oce-
niani w trzech kategoriach – klasy I-
III, IV-VI i gimnazjum. Ogó³em w
konkursie udzia³ wziê³o 34 uczestni-
ków, a laureatami zostali:

Klasy I-III:

Kleszczele

III Gminny Konkurs Recytatorskai
„Spotkanie z Poezj¹”

I miejsce - Amelia Dermiaha,
II - Paulina Pytel, III - Dominik Tara-
siuk, wyró¿nienie:

 NataliaSidoruk, Aleksandra
Paw³owicz, Monika Wawrusiewicz

Klasy IV-VI:
I miejsce - Agnieszka Huk,

Natalia Szymczak, II - Magdalena
Misiuk, Anna Nikitiuk, III - brak,  wy-
ró¿nienie: Julia Kupryciuk, Wojciech
Zwoliñski, Dagmara Górlik.

Gimnazjum:
I miejsce - Karolina Misiuk,
II - Julita Sidoruk,
III - Ewelina M³odzianowska, wyró¿-
nienie: Emilia Klemm, Roksana Sto-
pa.                           Anna Szczygo³

projekt edukacyjny dla uczniów gimnazjów
warsztaty dla szkó³ poza Bia³ymstokiem

uczestnicy: m³odzie¿ od 13 roku ¿ycia, grupy zorganizowane (min. 10
osób w grupie)

czas trwania: 60 min
wiêcej na: www.centrumzamenhofa.pl
„Tolerancja jest ok" to warsztaty, w których od 30 wrzeœnia 2013 roku

wziê³o udzia³ ponad 1100 uczniów. CLZ rozpoczê³o prowadzenie warsztatów
poza Bia³ymstokiem. Za nami pierwsze warsztaty m.in. w Zab³udowie i Turo-
œni Koœcielnej.

Jeœli nie mo¿ecie przyjechaæ do nas z uczniami, instruktorzy CLZ mog¹
odwiedziæ Wasz¹ szko³ê. Wystarczy zadzwoniæ: tel. 85 6767367 lub skontak-
towaæ siê e-mailowo: kiermut@centrumzamenhofa.pl, aby omówiæ szcze-
gó³y naszego przyjazdu.

Warsztaty s¹ nieodp³atne, a szko³a pokrywa jedynie koszty przejazdu
naszych instruktorów i przygotowuje sale do przeprowadzenia warsztatów.

Projekt „Tolerancja jest ok” ma na celu promowanie pozytywnych po-
staw wobec odmiennoœci – narodowych, kulturowych, œwiatopogl¹dowych –
wœród m³odzie¿y gimnazjalnej. Wiek uczestników nie jest przypadkowy: gimna-
zjum to okres, w którym m³odzie¿ podejmuje pierwsze powa¿ne próby samo-
okreœlenia siê, definiowania indywidualnej i spo³ecznej to¿samoœci. Poprzez prak-
tyczne dzia³ania warsztatowe uczestnicy uœwiadomi¹ sobie, ¿e bycie cz³owie-
kiem otwartym i tolerancyjnym to niezbêdny warunek poznania i zrozumienia
otaczaj¹cego œwiata. Zrozumiej¹, ¿e tolerancja nie jest dla nich zagro¿eniem,
ani „aktem ³aski” czynionym wobec odmiennoœci – to szansa, której nie mo¿na
zmarnowaæ.

Zapraszamy!

Tolerancja jest ok
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NAREWKA                   NAREWKA                   NAREWKA

W  tym  roku  na  terenie  gminy  Narewka  (powiat  hajnowski)  stara-
niem  w³adz  gminnych  i  Zarz¹du  Dróg   Powiatowych  w  Hajnówce  za-
koñczono  modernizacjê  dwóch  dróg  powiatowych.

 Jedna  -  oœmiokilometrowa -  prowadzi  z  Narewki  do  Ochrym  przez 
 Miñkówkê,  Suszczy  Borek  i  Podlewkowie,  druga  z  Narewki  do  Kapi-
tañszczyzny  przez  Grodzisko,  Plantê,  Lewkowo  Nowe  i  Lewkowo  Sta-
re.  Teraz  obie   te  arterie  maj¹  nawierzchniê  asfaltow¹  na  ca³ej  swej 
d³ugoœci.

 Warto  dodaæ,  ¿e  têdy  prowadz¹   puszczañskie  szlaki  rowerowe.
Wiosn¹  i  latem  s¹  one  czêsto  uczêszczane.

Tekst  i  fot.  Jan    Cie³uszecki

  Wiêcej  lepszych  dróg

Hajnowski Dom Kultury

serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy

XX Przegl¹du Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej

Hajnówka 2013

1 grudnia 2013 r. godz. 15.00

miejsce wystawy:

Muzeum i Oœrodek Kultury Bia³oruskiej

ul. 3 Maja 42 Hajnówka

Stowarzyszenie Muzeum i Oœrodek Kultury Bia³oruskiej w Haj-

nówce informuje, i¿ termin nadsy³ania prac na konkurs zosta³ przed-

³u¿ony do 16 grudnia 2013 roku.

Wiêcej informacji na:

www.wiescipodlaskie.pl/internetowewiesci

Podlasie w obiektywie

Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Narewkowskiej zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych do udzia³u w konkursie ph. „Ocaliæ od zapomnienia”
(ludzie, tradycje, fakty, miejsca). Forma wypowiedzi dowolna (prace literackie,
wywiady, reporta¿e ilustrowane zdjêciami, fotoreporta¿e).

Prace bêd¹ przyjmowane do 30 lipca 2014 roku w Gminnym Oœrodku
Kultury w Narewce (ul. Nowa 3 A). Szczegó³owych informacji udziela Anna

Stulgis pod numerem telefonu 85 6858034, w godzinach od 8 do 18.
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w sierpniu 2014 roku.                  (JC)

Konkurs

Ocaliæ od zapomnienia

Wystawa  w  Hajnówce

Piêkno  krajobrazu  i  wsi 
W  Muzeum  i  Oœrodku  Kultury  Bia³oru-

skiej  w  Hajnówce  otwarta  zosta³a  wystawa 
malarstwa  Anatola  Krawczuka  ze  wsi  Krzy-
wa  na  Podlasiu.  Wiêkszoœæ  obrazów  autora  to
 p³ótna  olejne,  a  tematy to piêkno  krajobrazu  i 
wsi  w  ró¿nych  porach  roku.  Na  wielu  p³ót-
nach  malarz  pokazuje  wieœ,  której  ju¿  nie  ma.

 Namalowa³  on   setki  obrazów.  Znajduj¹ 
siê  one  w  zbiorach  pañstwowych  i  prywatnych
w  Bia³ymstoku,  Bielsku  Podlaskim,  Hajnówce 
i  w  Studziwodach  oraz  w  Brzeœciu  na  Bia³o-
rusi.  Malarz  mia³  szeœæ   wystaw  indywidual-

nych. Ta  w  Muzeum  w  Hajnówce  jest  siódma.
Anatol   Krawczuk  ma  90  lat i  wci¹¿  jest  aktywnym  twórc¹.  O 

nim  w   2011  roku   zosta³  nakrêcony  film  „Krzywa.  Moje  miejsce  na 
ziemi  --  moja  ma³a  Ojczyzna”.                Na  zdjêciu:  Anatol  Krawczuk

(jc)

Mieszkañcy Bia³owie¿y i ca³e-
go powiatu hajnowskiego doczekaj¹ siê
w koñcu dobrego dojazdu do miejsco-
woœci le¿¹cej w sercu Puszczy Bia³o-
wieskiej. W roku 2014 bêdzie kolejny
etap remontu drogi Hajnówka-Bia³o-
wie¿a. Przypomnijmy, ¿e w tym roku
zmodernizowany zosta³ 10 kilometro-
wy odcinek tej trasy.

Mogê potwierdziæ, ¿e w przy-
sz³ym roku planujemy dokoñczenie
tych prac – komentuje dla Kuriera
Hajnowskiego Zbigniew Nikitorowicz,
dyrektor Gabinetu Marsza³ka Woje-
wództwa Podlaskiego. – Przetarg
og³osimy ju¿ zim¹, a remont kolejnego
odcinka drogi chcemy zakoñczyæ do
koñca roku.

Nikitorowicz podkreœla równie¿
znaczenie tej drogi dla ruchu turystycz-
nego.

Droga do Bia³owie¿y
bêdzie remontowana

- Wa¿ne jest dla nas, ¿eby takie
regiony jak powiat hajnowski mog³y
pochwaliæ siê dobr¹ infrastruktur¹ –
mówi. – Na pewno turyœci chêtniej
bêd¹ przyje¿d¿aæ do miejscowoœci
gdzie nie musz¹ jechaæ po dziurawych
drogach.

Z tych decyzji cieszy siê rów-
nie¿ Albert Litwinowicz, wójt gminy
Bia³owie¿a -

- To nawet nie dobra, ale bar-
dzo dobra wiadomoœæ – komentuje.
Szczególnie, ¿e tyle lat nic siê z t¹ tras¹
nie dzia³o. Jak siê okaza³o mo¿na j¹
wyremontowaæ w ci¹gu dwóch lat. To
na pewno poprawi wizerunek naszej
miejscowoœci, ale równie¿ ca³ego wo-
jewództwa, bo to w koñcu droga wo-
jewódzka - podkreœla.

Mateusz Gutowski

Bia³owie¿a

Konkurs dla przedsiêbiorców
na inwestycje turystyczne

 15 listopada ruszy³ konkurs, w którym przedsiêbiorcy mog¹ zdobyæ do-
tacje na inwestycje turystyczne, np. budowê lub przebudowê hoteli, moteli, sa-
natoriów czy pensjonatów, ale równie¿ na utworzenie atrakcji turystycznych.

O dotacje mog¹ ubiegaæ siê mikro, mali i œredni przedsiêbiorcy.

Na dofinansowanie, podobnie jak w poprzednich konkursach, maj¹ szanse pro-
jekty zlokalizowane w gminach atrakcyjnych turystycznie, wykorzystuj¹ce no-
woczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Bêd¹ m.in. premiowane
te inwestycje, które przyci¹gn¹ do regionu turystów, zw³aszcza zagranicznych.
A tak¿e projekty ³¹cz¹ce ró¿ne formy turystyki (np. wypoczynkow¹ i bizne-
sow¹).

Bud¿et konkursu to 16,7 mln z³. Wnioski mo¿na sk³adaæ do 24 stycz-

nia 2014 roku.
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Mistrzostwa Powiatu Hajnowskiego w Pi³ce Koszykowej SP ch³opców i
dziewcz¹t które odby³y siê dnia 19 listopada 2013 r. w ZS nr 1 w Hajnówce

Regres w koszykówce na szczeblu powiatu pog³êbia siê bardzo szybko.
W poprzednim roku do rywalizacji basketowej dziewcz¹t przyst¹pi³y tylko dwie
szko³y, a w tym roku szkolnym do tych rozgrywek nie zg³osi³a siê ¿adna szko³a.
Natomiast w kategorii ch³opców w Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego wziê³o
udzia³ standardowo 3 dru¿yny. Poziom turnieju by³ bardzo zró¿nicowany o czym
œwiadcz¹ wyniki z poszczególnych spotkañ. Jednak ju¿ sam udzia³ w tego typu
zawodach, to ogromne prze¿ycie dla 11, 12 - latków.

Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe statuetki, ufundowane przez
Urz¹d Miasta w Hajnówce.

Organizator tj. Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Hajnówce sk³a-
da serdeczne podziêkowanie Dyrekcji i nauczycielom WF za udostêpnienie sali
gimnastycznej i pomoc w organizacji zawodów.

KOÑCOWA KLASYFIKACJA W KAT. CH£OPCÓW“SP 5 HAJ-
NÓWKA – SP 2 HAJNÓWKA 70 : 2

SP 2 HAJNÓWKA – SP DUBICZE C. 2 : 26
SP DUBICZE C. – SP 5 HAJNÓWKA 9 : 49

S P O R T

Mistrzostwa powiatu hajnowskiego w pi³ce koszykowej SP ch³opców i dziewcz¹t

I miejsce – SP 5 HAJNÓWKA  - awans do pó³fina³ów grupy po³udnio-
wej (sk³ad dru¿yny: Rogoziñski Karol, Tichoniuk Bartosz, Olszewski Bartosz,
Parfieniuk Andrzej, £ysakowski Adrian, £apicz Mi³osz, Bañski Filip, Maciuka
Filip, Tarasiuk Dawid, £aszczuk Jakub, Michalak Mateusz;  trener-Andrzej
Ludwiczak)

II miejsce – SP DUBICZE C. – awans do pó³fina³ów Grupy Po³udnio-
wej“sk³ad dru¿yny: Androsiuk Daniel, Niewiadomski £ukasz, £awrynowicz
Tomasz, Kierdelewicz Krzysztof, Chodakowski Daniel, Panasiuk Krystian,
Tarasiuk Pawe³, Onopryjuk Bartek, Troc Adam, Byszczuk £ukasz; trener –
Piotr Kierdelewicz.

III miejsce – SP 2 HAJNÓWKA - sk³ad dru¿yny: Mordañ Pawe³, Ostap-
czuk Hubert, Kopiejczyk Jakub, JóŸwiuk Dawid, Onopryjuk Adam, Romañ-
czuk Marek, Kot Bart³omiej, Kruczkowski Gabriel, Borowski Jakub, Filipiuk
Mariusz, Wojciuk Piotr; trener – Marcin Sawczyñski.

Pó³fina³ Grupy Po³udniowej odbêdzie siê 05.12.2013 r. o godz.10.00:
I zespó³ SP 5 Hajnówka - wyjazd do SP 2 Bielsk Podlaski,
II zespó³ SP Dubicze C. - wyjazd do SP 1 £apy.
W zwi¹zku z brakiem zg³oszeñ , ¿adna dru¿yna z naszego powiatu z kat.

dziewcz¹t SP nie bêdzie uczestniczyæ w pó³fina³ach grupy.
Przewodnicz¹cy Powiatowego SZS

Janusz Ludwiczak

Na terenie gminy Kleszczele

otwarty zosta³ nowy szlak turystycz-

ny- Kleszczele- królewskie miasto

na kresach. Jest to pierwsza tego typu

inicjatywa dziêki, której zainteresowani

bêd¹ mogli zapoznaæ siê z histori¹ i

ciekawostkami z przesz³oœci miastecz-

ka.

W 11 punktach miejscowoœci

ustawione zosta³y tablice informacyj-

ne w trzech jêzykach: polskim, angiel-

skim i rosyjskim.

Pieszy szlak w Kleszczelach - otwarty
Trasa zosta³a utworzona w ra-

mach operacji: „Kleszczele- królew-

skie miasto na kresach- utworzenie

pieszego szlaku turystycznego” w ra-

mach dzia³ania 413 Wdra¿anie Lokal-

nych Strategii Rozwoju Objêtego

PROW 2007-2013, którego wniosko-

dawc¹ by³ Miejski Oœrodek Kultury,

Sportu i Rekreacji w Kleszczelach.

Jednak powstanie szlaku jest efektem

zaanga¿owania wielu osób, którym

zale¿y na budowaniu pozytywnego

wizerunku naszego miasteczka.

25 paŸdziernika 2013 roku mia-

³o miejsce uroczyste  otwarcie szlaku.

Po krótkim powitaniu przez Dyrekto-

ra MOKSiR przyby³ych goœci, prze-

wodnik z bia³owieskiego oddzia³u

PTTK- Janusz Antipow zabra³

wszystkich na spacer królewskim trak-

tem.

W ramach projektu powsta³

blog poœwiêcony historii Kleszczel:

http://kleszczele-krolewskie.blogspot.com

Daria Maria Chrzanowska

M³odzie¿owa Dru¿yna
Po¿arnicza ...

Cd. ze str. 1

politycznej. Po uroczystej defiladzie i
zmianie warty przy Grobie Nieznane-
go ̄ o³nierza dziewczêta z Milejczyc
wyposa¿one we flagi wziê³y udzia³ w
marszu ,,Razem dla Niepodleg³ej".
Zatrzymuj¹c sie kolejno przy pomni-
kach Kardyna³a Stefana Wyszyñskie-
go na Krakowskim Przedmieœciu;
Wincentego Witosa na Placu Trzech
Krzy¿y; Stefana Roweckiego „Grota”;
Ignacego Jana Paderewskiego i Ro-
mana Dmowskiego odda³y ho³d tym
s³ynnym i jak¿e wa¿nym postaciom w
historii Polski. Uwieñczeniem marszu
by³ ostatni przystanek przy pomniku
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego pod
Belwederem, gdzie prezydent Broni-
s³aw Komorowski podziêkowa³
wszystkim za wspólne obchody.

Wyjazd do Warszawy na 95
rocznicê centralnych obchodów Œwiê-
ta Niepodleg³oœci by³ dla dziewcz¹t
doskona³¹ lekcj¹ patriotyzmu oraz
wzmocni³ wiêŸ spo³eczn¹ z narodem.

Marta Aleksiejuk
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