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Zacznijmy nasz¹

rozmowê od pytania na

pozór banalnego, dlaczego

chcesz byæ Burmistrzem

Hajnówki?

Dlaczego kandyduje?
Pytanie nie jest ³atwe, ale
nie³atwa jest te¿ praca bur-
mistrza. Mam na myœli
przede wszystkim poczucie
odpowiedzialnoœci za mia-

sto. Wszyscy zdajemy sobie
sprawê z problemów z jaki-
mi borykaj¹ siê takie ma³e
miasta jak Hajnówka. Sk³a-
da siê na to wiele przyczyn,
ale pragnê zwróciæ uwagê na
jeden – podzia³ œrodków
unijnych. Stosowane kryte-
ria preferuj¹ du¿e miasta.
Gminy wiejskie s¹ w ko-
rzystniejszej sytuacji bo
mog¹ korzystaæ ze œrodków
przewidzianych w progra-
mie rozwoju obszarów wiej-
skich. Natomiast takie mia-
sta jak Hajnówka s¹ w sytu-
acji mniej korzystnej. Z jed-
nej strony nie kwalifikuj¹ siê
do korzystania z bardzo du-
¿ych œrodków kierowanych
do najwiêkszych oœrodków
miejskich, a z drugiej stro-
ny nie mog¹ korzystaæ ze

œrodków przewidzianych na
rozwój obszarów wiejskich

Szukaæ wiêc trzeba
sposobu na pozyskiwanie
œrodków z innych Ÿróde³.
Samorz¹d powiatowy ma w
tym zakresie pozytywne do-
œwiadczenia, które bêdê
móg³ spo¿ytkowaæ w mie-
œcie. Ale najwa¿niejsze jest
w moim odczuciu opraco-
wanie strategii rozwoju mia-
sta na najbli¿sze lata.

S¹siedztwo Puszczy
Bia³owieskiej przy opraco-
wywaniu tej koncepcji bê-
dzie z jednej strony bardzo
du¿ym atutem z drugiej zaœ
barier¹ zwi¹zan¹ z ograni-
czeniami  inwestycji, które
mog¹ byæ lokalizowane w
s¹siedztwie obszarów cen-

JESTEM  OPTYMIST¥

„Sukces nie polega na og³oszeniu,

tylko skutecznym wdro¿eniu”

21 listopada wybory samorz¹dowe
Nie wybieraj mniejszego z³a – wybierz wiêksze dobro

Rozmowa z Jerzym SIRAKIEM, wicestarost¹ hajnowskim, Kanclerzem Kapitu³y

Plebiscytu Sportowego „Wieœci Podlaskich” - „Najpopularniejszy Sportowiec i Trener

Ziemi Hajnowskiej” kandydatem KWW Koalicja Wyborcza – Ziemia Hajnowska na

Burmistrza Hajnówki.

Cd. str. 2

W tym roku póŸniej ni¿ zwykle – ze wzglêdu na ob-
chody 85 lecia BS – odby³o siê tradycyjne spotkanie Zarz¹-
du Banku Spó³dzielczego w Brañsku z dyrektorami szkó³ i
nauczycielami-opiekunami SKO. Tym razem nauczyciele
zostali zaproszeni do gospodarstwa agroturystycznego „Zio-
³owy zak¹tek” w Korycinach gmina Grodzisk. Jesienna po-
goda nie do koñca pozwala³a odczuæ uroki jedynego w na-
szym województwie ogrodu botanicznego, po którym opro-
wadza³ w³aœciciel gospodarstwa Miros³aw Angielczyk.
Obecnie zio³a s¹ wykorzystywane g³ównie w celach leczni-
czych, kiedyœ ich zastosowanie by³o o wiele wiêksze. Wy-

Zio³owy Zak¹tek

Bankowy Dzieñ Nauczyciela

Cd. str. 3

Micha³ Boni – szef zespo³u doradców

strategicznych premiera.
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nych przyrodniczo.
Jakie wiêc inwesty-

cje czekaj¹ mieszkañców w

najbli¿szych latach?

Moim zdaniem po-
winniœmy zrobiæ wszystko,
¿eby zachowaæ i w miarê
mo¿liwoœci rozwijaæ ten po-
tencja³ przemys³owy i us³u-
gowy, który jest dzisiaj, a
jednoczeœnie zwróciæ
wiêksz¹ uwagê na rozwój
infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej i sportowej
oraz rehabilitacyjnej. Nasze
miasto ma idealne po³o¿enie
aby w³aœnie rozwijaæ siê w
tym kierunku.

By³oby marnotra-
stwem  nie wykorzystanie
potencja³u naszego szpitala,
który ma bardzo dobre wa-
runki, bardzo dobr¹ kadrê.
Trzeba wie pozyskiwaæ pa-
cjentów z innych regionów
kraju. Jestem przekonany, ¿e
wczeœniej czy póŸniej wró-
cimy do za³o¿eñ reformy
s³u¿by zdrowia i to pacjent
bêdzie decydowa³ gdzie siê
bêdzie leczy³. Wybudowanie
w s¹siedztwie szpitala
oœrodka rehabiliatacyjno-re-
kreacyjnego stworzy szansê
przyci¹gniêcia pacjentów,
którzy zechc¹ po³¹czyæ le-
czenie i rehabilitacê,  z re-
kreacj¹ co pozwoli na
szybsz¹ rekonwalescencjê.
Wydaje mi siê, ¿e budowa

takiej bazy mo¿e mieæ istot-
ny wp³yw na rozwój Haj-
nówki.

Bezwzglêdnie musi-
my dokoñczyæ inwestycje
zwi¹zane z zagospodarowa-
niem odpadów sta³ych. Wy-
budowany ostatnio Zak³ad
Zagospodarowania Odpa-
dów to bardzo dobry pocza-
tek inwestycji, które po-
zwol¹ nale¿ycie rozwi¹zaæ
problem odpadów.

Nale¿y te¿ kontynu-
owaæ przygotowane ju¿ pla-
ny inwestycyjne, które daj¹
szansê na rozwój i podwy¿-
szenie atrakcyjnoœci Haj-
nówki jako miasta, które w
przysz³oœci powinno przej¹æ
obs³ugê czêœci turystów
zmierzaj¹cych do Puszczy
Bia³owieskiej. Mam tu na
myœli budowê zbiornika
ma³ej retencji przy ul. Pod-
dolnej oraz oœrodka sporto-
wo-rekreacyjnego OSiR w
Hajnówce.

Powinniœmy te¿ d¹¿yæ
do kreowania wizerunku
Hajnówki jako miasta, któ-
re umiejêtnie ³¹czy wielolet-
nie tradycje przemys³u
drzewnego z nowoczesnymi
– na miarê XXI wieku –
mo¿liwoœciami atrakcyjne-
go spêdzania czasu. Jestem
optymist¹, wierzê, ¿e syste-
matyczne inwestowanie w
rozwój infrastruktury tury-
stycznej i rehabilitacyjno-

rekreacyjnej przyci¹gnie co-
raz wiêksze rzesze turystów,
zarówno do naszego miasta
jak i powiatu. Stworzy szan-
sê na rozwój Hajnówki i
okolic. Musimy w to jednak
uwierzyæ, byæ przekonani,
¿e to ma sens, ale zdawaæ te¿
sobie sprawê, ¿e nie da siê
tego osi¹gn¹æ szybko, ¿e ten
proces bêdzie trwa³ wiele
lat.

Nie da siê rozwijaæ

bez ludzi m³odych a z Haj-

nówki ludzie m³odzi ucie-

kaj¹?

Tak, uciekaj¹, ale jest
to problem bardzo wielu
miast takich jak nasze.

Uciekaj¹ tak¿e z

Bielska czy Siemiatycz, ale

liczba mieszkañców tych

miast nie maleje, a w Haj-

nówce tak.

Jak wiêc wyt³uma-
czyæ fakt, ¿e Pronar poszu-
kuje 200 osób do pracy i nie
mo¿e znaleŸæ chêtnych.
Brak pracy nie jest wiêc je-
dynym powodem ucieczki,
bo praca w Pronarze jest sta-
bilna i w miarê bezpieczna.

Rozbudowa – w przy-
sz³oœci -infrastruktury tury-
stycznej i rehabilitacyjno-
rekreacyjnej da szansê stwo-
rzenia nowych miejsc pracy
równie¿ dla kobiet. Projek-
towane inwestycje powinny
zwiêkszyæ atrakcyjnoœæ na-
szego miasta i sprawiæ, ¿e

jednak wielu m³odych
mieszkañców zostanie tutaj
na ca³e doros³e ¿ycie.

To dlaczego ucie-

kaj¹?

No w³aœnie, dlaczego
uciekaj¹? Zastanawiam siê
nad tym i nie znajduje pro-
stej odpowiedzi. Kto by jed-
nak nie zosta³ burmistrzem,
bêdzie musia³ znaleŸæ odpo-
wiedŸ na to pytanie, bo bez
m³odych Hajnówki rozwijaæ
siê nie da. Nale¿y w przy-
sz³oœci organizowaæ cyklicz-
ne spotkania warsztatowe
zarówno z m³odymi miesz-
kañcami jak równie¿ z na-
szymi przedsiêbiorcami.
Wspólnie analizowaæ nasze
atuty rozwojowe oraz barie-
ry uniemo¿liwiaj¹ce lub
utrudniaj¹ce rozwój a potem
podejmowaæ wspólnie sku-
teczne dzia³ania.

Czy Twoje dwuna-

stoletnie doœwiadczenie

jako starosty hajnowskie-

go pomo¿e w kierowaniu

miastem, czy mo¿e bêdzie

przeszkod¹?

Doœwiadczenie w
ka¿dym zawodzie jest bar-
dzo wa¿ne, chocia¿ ktoœ
mo¿e powiedzie, ¿e to ruty-
na i to nie jest najlepsze. Ale
ja na to patrzê trochê inaczej.
Na moje doœwiadczenie
sk³ada siê zarówno doœwiad-
czenie w samorz¹dzie po-
wiatowym jak i wczeœniej-
sze z pracy w samorz¹dzie
gminnym – w latach 1994-
98 by³em sekretarzem Urzê-
du Miasta. Przydadz¹ siê
równie¿ czteroletnie do-
œwiadczenia z pracy w Haj-
nowskiej PSS „Spo³em” (w
latach 1990 – 94) a wiêc jed-
nostce handlowej i produk-
cyjnej, która musia³a zarobiæ
na swoje utrzymanie i podat-
ki.

To doœwiadczenie po-
zwala mi byæ przekonanym,
¿e jestem w stanie obowi¹z-
ki burmistrza – jeœli oczywi-
œcie mieszkañcy Hajnówki
obdarz¹ mnie zaufaniem –
wykonywaæ najlepiej jak to
mo¿liwe. Dlatego, ze znam
problemy i potrzeby miasta
i ca³ego naszego powiatu.
Zdobyta zaœ wiedza i umie-
jêtnoœci pozwol¹ mi na re-
alizacje tych zamierzeñ, o
których wczeœniej mówi-
³em.

Trzy problemy jakie

wymagaj¹ najpilniejszego

rozwi¹zania, to ...

JESTEM  OPTYMIST¥
Cd. ze str. 1 W pierwszej kolejno-

œci nale¿y dokoñczyæ inwe-
stycje zwi¹zane z realizacj¹
programu zagospodarowa-
nia odpadów. Jeœli tego nie
zrobimy to odpady, których
nie zagospodarujemy trzeba
bêdzie woziæ gdzieœ daleko
a to by oznacza³o koniecz-
noœæ zwiêkszenia op³at za
wywóz nieczystoœci. Do
tego nie mo¿emy dopuœciæ,
Wystarczy, ¿e Hajnowianie
ju¿ p³aca du¿o za ciep³o. I
to jest kolejny temat jakim
bêdê chcia³ siê zaj¹æ. Dy-
wersyfikacja dostaw energii
cieplnej to problem trudny
ale nieunikniony.

Jak ju¿ wczeœniej
wspomina³em, budowa in-
frastruktury turystycznej i
rehabilitacyjno-rekreacyjnej
znacz¹co zwiêkszy szansê
rozwoju miasta w przysz³o-
œci.

Kolejny  problem to
budownictw mieszkaniowe i
socjalne.

Po³o¿enie na skraju

Puszczy Bialowieskiej

stwarza du¿e szanse ale po-

woduje te¿ ograniczenia i

konflikty.

Powiêkszenie Bia³o-
wieskiego Parku Narodowe-
go to kwestia niezwykle
dra¿liwa. Wszyscy zdajemy
sobie sprawê z tego, ¿e Pusz-
czê trzeba chroniæ. Trzeba
jednak szukaæ takiego spo-
sobu ochrony, który da szan-
sê na zrównowa¿ony rozwój
regionu Puszczy a jednocze-
œnie zapewni jej ochronê.
Osobiœcie uwa¿am, ¿e drog¹
do takiego porozumienia jest
tylko rozmowa, rozmowa i
d¹¿enie do wypracowania
takiego konsensusu, który
bêdzie mo¿liwy do zaakcep-
towania przez wszystkie
strony. Nie bêdzie to proces
³atwy ale moim zdaniem
mo¿liwy. W tych rozmo-
wach powinni uczestniczyæ
przedstawiciele ministra
œrodowiska, lasów pañstwo-
wych, œrodowisk ekologicz-
nych i samorz¹dów lokal-
nych a tak¿e specjaliœci od
zrównowa¿onego rozwoju.
Je¿eli bêdzie dobra wola ze
wszystkich stron, to jestem
przekonany, ¿e szanse na
wypracowanie takiego kom-
promisu s¹ du¿e. Tylko nie
wolno tego robiæ w poœpie-
chu i  atmosferze zwi¹zanej
z wyborami.

Dziekujê za rozmowê.

Z Wójtem Gminy Narew Jakubem Sadowskim

kandydatem do Sejmiku Wojewódzkiego z listy nr 1 po-

zycja 4 rozmawia Wies³aw Soko³owski.

Jakie problemy widzisz do rozwi¹zania jako rad-

ny Sejmiku Wojewódzkiego?

Sejmik Województwa Podlaskiego ma ogromny
wp³yw na losy samorz¹dów ni¿szego szczebla. Ka¿da
zatem decyzja musi byæ wywa¿ona, a jej skutki czytelne
i  przewidywalne. Cele dzia³ania nie mog¹ zatem byæ skie-
rowane na realizacjê tylko zadañ partyjnych lecz wycho-
dziæ naprzeciw potrzebom wszystkich samorz¹dów.

Jak zamierzasz to realizowaæ?

W odró¿nieniu od innych kandydatów, którzy oprócz funkcji radnego wykonuj¹ pra-
cê zawodow¹ – jako emeryt i ca³y swój czas poœwiêcê na rzetelne pe³nienie funkcji radne-
go, zawsze bêdê dobrze przygotowany do obrad. Postaram siê g³êbiej poznaæ specyfikê
funkcjonowania Urzêdu Marsza³kowskiego, aby móc oceniæ, czy dzia³ania s¹ bezintere-
sowne, czy te¿ maj¹ jakiœ ukryty cel.

A w razie w¹tpliwoœci?

Swoimi w¹tpliwoœciami bêdê siê dzieli³ na miejscu z urzêdnikami, a w razie braku
reakcji powiadomiê urzêdy i media.

Jak¹ szczególn¹ rolê  widzisz dla siebie w Sejmiku Województwa Podlaskiego?

Pragnê byæ wyrazicielem oczekiwañ samorz¹dów szczebla podstawowego. Tê pro-
blematykê pozna³em najlepiej i pozostanê jej wierny, zachowuj¹c sta³y kontakt z przywód-
cami poszczególnych samorz¹dów, których znam i ceniê. Liczê na bie¿¹c¹ wymianê po-
gl¹dów i wzajemny przep³yw informacji pomocnych w sprawowaniu naszych funkcji.

Dziêkujê za rozmowê

Nie zapomnê
o samorz¹dzie gminnym
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16 marca na placu przed Bazylik¹
p.w. Narodzenia NMP i œw. Miko³aja zo-
sta³ ods³oniêty pomnik Jana Paw³a II. Za-
projektowali go architekci: Magdalena
Hy¿y Rydzewska i Andrzej Rydzewski. Od
narodzenia siê pomys³u pobudowania po-

mnika do jego realizacji minê³o kilka lat
strawionych na dyskusjê i spory, g³ównie o
miejsce lokalizacji pomnika. Przyznaæ jed-
nak trzeba, ¿e ostateczna jego lokalizacja
na miejscu po by³ych konsumach jest naj-
bardziej w³aœciwa.

”Niech nasza droga bêdzie wspólna. Niech nasza modlitwa bêdzie pokorna.

Niech nasza mi³oœæ bêdzie potê¿na. Niech nasza nadzieja bêdzie wiêksza od

wszystkiego, co siê tej nadziei mo¿e sprzeciwiaæ.”

Jan Pawe³ II

Pomnik Jana Paw³a II w Bielsku Podlaskim
Na uroczystoœæ ods³oniêcia przyby³y

licznie w³adze, duchowieñstwo, zawiedli nie-
co mieszkañcy. Wœród goœci nie zabrak³o wy-
konawców pomnika - rzeŸbiarzy Krystyny
Fa³dyga Solskiej i Bogus³awa Solskiego.

Uroczystego ods³oniêcia pomnika do-

konali Burmistrz Bielska Podlaskiego Euge-
niusz Berezowiec, biskup drohiczyñski An-
toni Pacyfik Dydycz i dziekan bielski Ludwik
Olszewski.

Burmistrz Berezowiec w swoim wyst¹-
pieniu powiedzia³, ¿e ods³oniêcie pomnika
„jest tylko zakoñczeniem pewnego etapu” po
jego zakoñczeniu nadszed³ czas na wyci¹gniê-
cie wniosków z nauczania papie¿a i zastoso-
wania ich w ¿yciu. Wskazuj¹c, ¿e papieskie
s³owa „o koniecznoœci mi³oœci, tolerancji,

potrzebie budowania jednoœci porusza³y nie

tylko 11 lat temu” ale, ¿e s¹ równie¿ aktualne
dzisiaj.

Pomnik zosta³ zbudowany przy znacz-
nym udziale œrodków z bud¿etu miasta.

(w)

Zdjêcia: Portal U.M.

Bielsk Podlaski

Bankowy Dzieñ Nauczyciela

korzystywano je w celach
agrarnych, do ochrony przed
z³ymi mocami a nawet ...
ziela o nazwie przywrotnik
- wg w³aœciciela - do przy-
wracania utraconego dzie-
wictwa.

Na 15 hektarach ro-
œnie kilkaset ró¿nych zió³. O
ka¿dym z nich p. Miros³aw
móg³ d³ugo opowiadaæ jed-
nak nie najcieplejsza aura
sprawi³a, ¿e wycieczkê po
ogrodzie trzeba by³o skróciæ.

Cd. ze str. 1 Jednak wielu obecnych po-
stanowi³o tu wróciæ latem,
tym bardziej, ¿e gospodar-
stwo dysponuje noclegami i
mo¿na siê do niego wybraæ
na kilka dni.

Nieco zziêbniête to-

warzystwo ochoczo zasiad³o
za sto³ami aby raczyæ siê
smacznymi potrawami i wy-
œmienitymi nalewkami, któ-
re w przerwie biesiadowania
mogli sami wyprodukowaæ.

¯yczenia z okazji

Dnia Edukacji z³o¿y³a pre-
zes Banku Zdzis³awa Mak-
symiuk. Przypomnia³a ona
tak¿e wyniki dorocznego
konkursu „Dziœ oszczêdzam
w SKO – jutro w Banku
Spó³dzielczym”. (Wyniki

podamy w nastêpnym nume-
rze). Brañski bank du¿a
uwagê przyk³ada do za-
szczepienia wœród m³odzie-
¿y nawyku oszczêdzania
oraz zapoznawania z trady-
cja i osi¹gniêciami spó³-
dzielczoœci bankowej. S³u¿y
temu organizowany w tym
roku ju¿ po raz szósty  -
wspólnie z nasza redakcj¹ -
Turniej Wiedzy o Spó³dziel-
czoœci bankowej po³¹czony
z konkursem historycznym.

(wss)

MARIUSZ KORZENIEWSKI

Kandydat do Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Okrêg wyborczy nr.3 (Gminy Bielsk Podlaski, Wyszki)

Lista 2 – Pozycja 4

Szanowni Pañstwo

W przededniu wyborów
samorz¹dowych – zwracam
siê do Pañstwa w kilku s³o-
wach, aby przybli¿yæ Wam
swoj¹ osobê.

Mam 33 lata, jestem
¿onaty. Pochodzê z Zalesia
gm. Wyszki, tam te¿ rozpocz¹-
³em swoj¹ edukacjê, któr¹
kontynuowa³em w szkole pod-
stawowej w Topczewie. Na-
stêpnie ukoñczy³em Techni-

kum Rolnicze w Rudce. Studia In¿ynierskie ukoñczy³em na
Politechnice Bia³ostockiej na kierunku In¿ynieria Œrodowi-
ska o specjalnoœci „Urz¹dzenia Sanitarne”. PóŸniej na tym
samym kierunku, na studiach podyplomowych uzyska³em
tytu³ magistra. Obecnie jestem studentem Uniwersytetu w
Bia³ymstoku na kierunku „Nowoczesne metody zarz¹dzania
w administracji publicznej”. W trakcie studiów oraz bezpo-
œrednio po nich podejmowa³em siê ró¿nych prac. W grudniu
2003 roku zosta³em pracownikiem Biura Powiatowego Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bielsku Pod-
laskim. Rzetelna praca oraz dobry kontakt z rolnikami do-
prowadzi³y do objêcia w marcu 2009 roku stanowiska kie-
rownika biura powiatowego. W 2006 roku w wyborach sa-
morz¹dowych zosta³em wybrany do Rady Gminy w Wy-
szkach, w której do dnia dzisiejszego pe³niê funkcjê Vice –
Przewodnicz¹cego Rady.

Swoj¹ pracê traktujê, jako s³u¿bê drugiemu cz³owie-
kowi. Zdobyt¹ wiedzê i doœwiadczenie zawsze staram siê wy-
korzystywaæ dla poszukiwania jak najlepszych rozwi¹zañ
problemów, z którymi siê spotykam w ¿yciu osobistym  i
spo³ecznym.

Kandydujê do Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim, bo
jestem zwi¹zany ze swoim regionem, w którym siê urodzi-
³em i mieszkam. Doskonale znam problemy tego regionu,
które pozna³em i poznaje uczestnicz¹c w ¿yciu spo³ecznym

 Chcê, aby nasz Powiat rozwija³ siê w sposób dyna-
miczny, zarówno w ma³ych, jak i wiêkszych miejscowoœciach.

Bêd¹c w Radzie Powiatu bêdê rozwi¹zywa³ Wasze pro-
blemy, proœby, oczekiwania.

W swoim ¿yciu osobistym oraz zawodowym  stawiam
na kompromis, wspó³pracê i porozumienie z innymi ludŸmi.
Uwa¿am, i¿ kieruj¹c siê powy¿szymi wartoœciami mo¿na wie-
le osi¹gn¹æ dla naszego powiatu.

Bo w³aœnie cz³owiek - zarówno, jako ogó³, jak i  ka¿dy
z osobna – jest najwa¿niejszy.

Dlatego 21 listopada 2010 proszê o Pañstwa g³os.

Mariusz Korzeniewski
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17 paŸdziernika to szczególny dzieñ dla par ma³¿eñ-
skich z gminy Bielsk Podlaski obchodz¹cych w tym roku
50 rocznicê zawarcia zwi¹zku ma³¿eñ-
skiego. Takich par na terenie gminy jest
31. Nie wszystkie z nich mog³y jednak
przybyæ na zorganizowan¹ przez Wójta
Gminy uroczystoœæ wrêczenia przyzna-
nych przez Prezydenta RP „Medali za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”. Akt
dekoracji odby³ siê w sali konferencyj-
nej Urzêdu Gminy a  Medale wrêcza³a
Wójt Gminy Raisa Rajecka sk³adaj¹c
jednoczeœnie przyby³ym parom serdecz-
ne ¿yczenia.

Po zakoñczeniu dekoracji  zespó³
„£una” zaœpiewa³ jubilatom tradycyjne
„sto lat” i „mnohaje leta”.

Po wzniesieniu toastu lampk¹
szampana i podzieleniu siê „weselnym” tortem z koncer-
tem wyst¹pi³ zespó³ „£una” z Parcewa oraz m³ody akorde-
onista Micha³ Skorbi³owicz.

Warto nadmieniæ, ¿e jubilaci œwiêtowali w gronie licz-
nie przyby³ych na uroczystoœæ najbli¿szych: dzieci, wnu-

Z£OTE   GODY

Wiera i Jan Antoniuk - Koz³y
Zenaida i Leoncjusz Antoniuk - Ploski
Felicja i Antoni Bolesta - Bolesty
Rozalia i Franciszek Bolesta - Zawady
Zinaida i Jan Dunikowski - Knorydy
Luba i Leoncjusz Fedorczuk - Dubia¿yn
Anna i W³odzimierz Fiedoruk Szasta³y
Lidia i Aleksander Filimoniuk - Knorozy
Wiera i Andrzj Grigoruk - Husaki
Zinaida i Jan Grygoruk - Ho³ody
Genowefa i Dominik Hryniewiccy - Bañki
Eleonora i Wincenty Januszewscy - Sobótka
Luba i Micha³ Koz³owscy - Grabowiec
Lidia i Stefan Lukaszuk - Mokre
Walentyna i Micha³ Niep³ocha - Widowo
Maria i Bazyl Osiennik - Parcewo
Olga i Bazyl Pacewicz - Bia³a
Maria i Piotr Panasiuk - Ploski
Eugenia i Aleksander Pawluczuk - Rajsk
Eugenia i Aleksy Pawluczuk - Zubowo
Helena i Jerzy Romaniuk - Krzywa
Nadzieja i Antoni Sawczyñski - Knorydy
Maria i Szymon Sidorscy - Piliki
Marianna i Jan Szekowscy - Grabowiec
Eugenia i Aleksy Szumscy - Rajsk
Emilia i Franciszek Tryniszewscy - £ubin Rudo³ty
Jadwiga i Henryk Wasilewscy - £ubin Koœcielny
Wiera i Jan Wo³osowicz - Kot³y
Nadzieja i Kasjan Zdrojkowscy - Miêkisze.

ków i prawnuków.
Redakcja „Wieœci Podlaskich do³¹cza siê do licz-

nych ¿yczeñ jakie jubileaci otrzymali.  ¯yczymy wszyst-
kim parom mi³oœci, d³ugich lat wspólnego ¿ycia w zdro-
wiu, szczêœciu i wzajemnym zrozumieniu.

Wiera i Jan Antoniuk

Anna i W³odzimierz Fiedoruk

z wnuczkiem Oskarkiem Leoñczukiem

Micha³ Skorbi³owicz
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NAREWKA           NAREWKA           NAREWKA

Podstaw¹ rozwoju

ka¿dej gminy s¹ dobre dro-

gi ...

Miko³aj Pawilcz,

wójt gminy Narewka – Do-
ceniaj¹c ten problem w koñ-
cz¹cej siê w³aœnie kadencji
zrobiliœmy  bardzo du¿o.
m.in. nawierzchniê asfal-
tow¹ uzyska³y: droga dojaz-
dowa i ulice we wsi Stoczek,
droga Siemieniakowszczy-
zna – Babia Góra i Ludwi-
nowo – Stary Dwór oraz 1
km odcinek drogi z Eliaszuk
do Michnówki.  Wyasfalto-
wane zosta³y: 6 ulic w Na-
rewce, ul. Polna w Siemia-
nówce, ul. w Mik³aszewie.
Przy naszym 50 % udziale
Starostwo Powiatowe za-
koñczy³o modernizacje ul. w
Starym Masiewie, wybudo-
wano chodniki w Lewkowie
Nowym i Starym, czêœciowo
przy ul. Lipowej w Siemia-
nówce. Wspólnie te¿ wybu-
dowalismy drogê Podlewko-
wie – Ochrymy oraz drogê
od mostu na rzece Narewka
do Kapitañszczyzny, rozpo-
czeta zosta³a modernizacja
drogi do S³obódki i Zab³ot-
czyzna – Minkówka.

Dobry czas dla gminy
Wybudowane zosta³y

te¿ drogi rolnicze w Skupo-
wie i Starym Masiewie.

Turyœci mog¹ wiêc

dotrzeæ coraz lepszymi

drogami do atrakcyjnych

miejsc w gminie. Czy tak-

¿e coraz czystszych?

Oczywiœcie. Robimy
bardzo du¿o aby poprawiæ
stan sanitarny gminy. W
ostatnich latach wybudowa-
ne zosta³y sieci kanalizacji
sanitarnej do wsi Mik³asze-
wo, Leœna, Olchówka,
Gruszki, na Kruhliku i w
okolicach Zbiornika Wodne-
go „Siemianówka”. Wyko-
nany zosta³ kolektor wód
opadowych w Narewce miê-
dzy ul. Mickiewicza i Ogro-
dow¹. £¹cznie wybudowano
11 082 mb sieci i 1286 mb
przykanalików. Wybudowa-
no tak¿e 36  przydomowych
oczyszczalni œcieków.

Kontynuowaliœmy
wodoci¹gowanie gminy.
Wybudowany zosta³ wodo-
ci¹g Tarnopol – Stary Dwór
oraz rozbudowana sieæ w
Nowej £uce i na Kruhliku,
³¹cznie 5344 mb. Zmoderni-
zowana zosta³a te¿ stacja
wodoci¹gowa w Starym
Masiewie a gruntownie
przebudowana w Narewce.

Do prac zwi¹zanych z
gospodark¹ odpadami zaku-
piliœmy samochód ciê¿aro-
wy z ¿urawikiem, koparko-
³adowarkê i 16 kontenerów.

Czy infrastruktura

turystyczna tak¿e uleg³a

poprawie?

W Starym Dworze
wybudowany zosta³ Oœro-
dek Turystyczno-Rekreacyj-
ny i Kulturalny oraz – przy
wsparciu kontraktu woje-
wódzkiego – 3 p³ywaj¹ce
pomosty rekreacyjne.

Poprawi³a siê tak¿e
baza sportowa. W ramach
programu „Moje Boisko
Orlik 2012” wybudowano
zespó³ boisk wraz z zaple-
czem w Narewce, zmoder-
nizowano nawierzchniê bo-
iska pi³karskiego i czêœcio-
wo wymieniono ogrodzenie.
W Siemianówce wykonano
remont œwietlicy wiejskiej
oraz – czêœciowo – bazê
sportowo-rekreacyjn¹ przy
Oœrodku Edukacji Ekolo-
gicznej oraz zaadaptowano
i wyremontowano na potrze-
by magazynowe budynek
przy tym¿e oœrodku. Na po-
trzeby œwietlicy œrodowisko-
wej przebudowano budynek
by³ego przedszkola w Na-
rewce.

Gmina Narewka

kultur¹ stoi a jaki jest stan

bazy kulturalnej?

Mamy dwa znane ze-
spo³y: „Narewczanki” w
Narewce i „Cegie³ki” w
Lewkowie Starym. Dla tego
ostatniego zakupiliœmy stro-
je i sprzêt nag³aœniaj¹cy.
Wyremontowana œwietlica
wiejska w Lewkowie Sta-
rym zosta³a wzbogacona o
pracownie plastyczn¹ i mul-
timedialn¹. Prace remonto-

we wykonane zosta³y tak¿e
w Tarnopolu, Michnówce,
Miklaszewie, Guszczewi-
nie, Zab³otczyŸnie i Starym
Masiewie.

Zakupiona w ostatnim
okresie przenoœna scena po-
zwoli lepiej organizowaæ
imprezy w plenerze, a szeœæ
przenoœnych toalet polepszy
warunki sanitarne.

Czy to wszystkie in-

westycje wykonane w tej

kadencji?

Niewielka czêœæ, gdy-
bym chcia³ wymieniæ
wszystkie to by³aby to tro-
chê nu¿¹ca wyliczanka.
Warto jednak wspomnieæ
jeszcze o kilku z nich. Za-
koñczyliœmy budowê Wiej-
skiego Oœrodka Zdrowia w
Siemianówce. Wykonaliœmy
termomodernizacjê remizy
OSP w Narewce oraz zaku-
piliœmy nowy samochód ra-
towniczo-gaœniczy. Wszyst-
kie jednostki OSP zosta³y
wyposa¿one w niezbêdne
wyposa¿enie techniczne i
ubrania ochronne.

A co mieszkañców

gminy czeka w nowej ka-

dencji?

Mamy ju¿ opraco-
wan¹ dokumentacjê tech-
niczn¹ – i mamy zakontrak-
towane œrodki unijne – na
po³¹czenie wodoci¹gów Na-
rewki i Lewkowa Starego
oraz budowê stacji wodoci¹-
gowej w Lewkowie Starym.
Wybudujemy tak¿e œciankê
wspinaczkow¹ na Starym

Dworze oraz stanicê kaja-
kow¹ w Narewce. W trakcie
oceny jest projekt na budo-
wê pawilonu socjalno-sani-
tarnego przy stadionie w
Narewce oraz ma³ej infra-
strukury turystycznej na te-
renie gminy.

W minionej kadencji

g³oœno by³o o Narewce w

mediach.

Nie tylko w mediach.
Dziêki œrodkom unijnym
przez 2 lata realizowaliœmy
program promocji gminy.
By³y nie tylko bilbordy w
du¿ych miastach, m.in. w
Warszawie, ale te¿ spoty w
TV i prognoza pogody. W
ramach „Zielonej Krainy
Dobrych Wiatrów” promo-
waliœmy Zbiornik Wodny
„Siemianówka” jako obiekt
o rewelacyjnych walorach
rekreacyjno – turystycznych
oraz sportowych.

Warto te¿ wspomnieæ,
¿e w rankingu „Rzeczpospo-
litej” nasza gmina uplasowa-
³a siê na 44 miejscu wœród
gmin wiejskich a na 65 miej-
scu w pozyskiwaniu œrod-
ków UE  na 1 mieszkañca.
W podobnym rankingu
„Dziennika Gazety Praw-
nej” za 2010 r zajêlismy  9
miejsce w woj. podlaskim a
97 w kraju w sumarycznej
absorpcji œrodków unijnych.

Dziêkujê za rozmo-

wê i ¿yczê dalszych sukce-

sów w rozwoju gminy.

Rozmawia³: Wies³aw S.

Soko³owski

Szanowni Pañstwo

Kandydujê na radnego

Sejmiku Województwa Podla-

skiego z ramienia Prawa i

Sprawiedliwoœci,  bo wierzê,

¿e mo¿emy zmieniæ Nasze wo-

jewództwo, tak by dorówna³o-

by ono najbardziej rozwiniê-

tym regionom Polski.

Pracuj¹c jako wicedy-

rektor Biura Poselskiego

Krzysztofa Jurgiela pozna³em

problemy mieszkañców Na-

szego województwa, z jakimi

borykaj¹ siê ka¿dego dnia. W

ramach biura poselskiego po-

dejmujemy wiele skutecznych

interwencji na rzecz mieszkañ-

ców województwa  podlaskie-

go.

Jako radny Sejmiku

Województwa Podlaskiego

bêdê aktywnie dzia³a³ na rzecz

rozwoju województwa. Dba³ o

jak najlepsze i sprawiedliwe

wykorzystywanie œrodków

unijnych tak aby ka¿da gmina

mog³a z nich skorzystaæ. Dzia-

³a³ na rzecz zmniejszenia bez-

robocia wœród m³odych miesz-

kañców naszego regionu. Bêdê

zabiega³ o rozwój turystyki w

naszym regionie, gdy¿ jest ona

motorem napêdowym Nasze-

go województwa.

Marcin Sutkowski
Prawnik

Wicedyrektor

Biura Poselskiego

Krzysztofa Jurgiela

Marcin Sutkowski
Kandydat do Sejmiku Województwa Podlaskiego

Dwadzieœcia lat dzia³a œwietlica wiejska w Lewkowie

Starym. Budowali ja tutejsi mieszkañcy, m.in. Witalis Pryczy-

nicz, Jan Rusinowicz, Miko³aj Charkiewicz, Micha³ Charkiewicz,

Jerzy Rowiñski, Jerzy Bartoszuk, Micha³ Bondaruk, Aleksander

Ignaciuk, Sergiusz Birycki, Anatol Leszczyñski, W³odzimierz

Karpiuk, Jan Rejent.

Dzisiaj œwietlica to piêkny obiekt we wsi. Dziêki stara-

niom Heleny Rejent, Aliny Bartoszuk i Olgi Maksymiuk têtni

ona ¿yciem. Zawsze coœ siê w niej dzieje, jest gwarno. Ma tu

sw¹ salê zespó³ artystyczny „Cegie³ki”, muzyczno-wokalny ze-

spó³ m³odzie¿owy, klub dzieciêcy „Promyk Dnia”, biblioteka.

Do Lewkowa bardzo chêtnie przyje¿d¿aj¹ na plenery malarze

artyœci z Podlasia i z Republiki Bia³oruœ. O ka¿dej porze roku.

Na pierwszym oietrze budynku œwietlicy s¹ pokoje hotelowe.

Uroczyste obchody 20-lecia œwietlicy odby³y siê 15 paŸ-

dziernika br. z udzia³em Miko³aja Pawilcza – Wójta Gminy Na-

rewka, Aleksandra Bondaruka – prezesa Ceramiki Lewkowo oraz

radnych: Andrzeja NiedŸwiedzia, Jerzego Rowiñskiego i Jana

Cie³uszeckiego. Z koncertem wyst¹pi³ 16-osobowy zespó³ folk-

lorystyczny „Cegie³ki” pod kierownictwem Miko³aja Mia¿en-

nego, który doje¿d¿a z Grodna.                                                    (jc)

Lewkowo Stare

Œwietlica têtni¹ca ¿yciem
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CZEREMCHA    CZEREMCHA    CZEREMCHA

Uroda tego dnia, tej
niedzieli, typowa dla pol-
skiej, z³otej jesieni. Ostre

s³oñce na b³êkitnym niebie
impresjonistycznie oœwietla
drzewa w z³ocie, czerwieni,
bordo, zieleni. Pola puste, po
zbiorach, ju¿ prawie wszyst-
kie piêknie zaorane, niektó-
re ju¿ obsiane. Pomimo tego
s³oñca daje siê odczuæ ci¹-
gn¹cy od strony Puszczy
Bia³owieskiej – ch³ód –
ch³ód  nieub³aganie zbli¿a-
j¹cej siê zimy.

Stoimy, my goœcie i
mieszkañcy wsi na placyku
przed niedu¿ym, ale ³adnym
budyneczkiem w œrodku
wsi. Zbudowany w konwen-
cji drewnianego budownic-
twa wschodniej Bia³ostoc-
czyzny, z ganeczkiem, po-
kryty praktyczn¹, br¹zow¹

Piêkna niedziela w Wólce Terechowskiej
blachodachówk¹,
jaœnieje now¹ sza-
lówk¹ œcian. Ten
budynek to nowy
klub wiejski w Wól-
ce Terechowskiej,
rewitalizowany po
wielu, wielu latach
dzia³aj¹cego tu nie-
gdyœ klubu „Ru-
chu”. Kluby „Ru-
chu” ( a by³o ich w
b i a ³ o s t o c k i c h
wsiach blisko 700 )

w czasie przemiany ustrojo-
wej, zginê³y tajemnicz¹
„œmierci¹”. Odtwarzane

obecnie w wielu wsiach
wiejskie kluby kultury i
¿ycia spo³ecznego s¹ ju¿
w³asnoœci¹ samorz¹du, za-
rz¹dzane i nadzorowane naj-

czêœciej przez Gminne
Oœrodki Kultury. Tak jest i
w Wólce Terechowskiej –

nadzór merytoryczny pe³-
niony bêdzie przez GOK w
Czeremsze. W klubie jest
zatrudniona miejscowa go-
spodyni na rocznym, tysi¹c-
z³otowym (!) rycza³cie.
Mo¿e bêdzie lepiej, bo wójt
Czeremchy, Micha³ Wró-
blewski, to ¿yczliwy ojciec
dla miejscowej kultury. Nie-
bawem bêdzie otwierany
drugi, nowy klub w Stawisz-
czach.

Ale wracajmy przed
terechowski ganek, jeszcze
zamkniêty bia³o-czerwon¹
wst¹¿k¹. Pani so³tys, Hele-
na Nazaruk (pe³ni tê funkcjê
bez przerwy od 1984 roku)
w ciep³ych s³owach wita
przyby³ych na otwarcie: wi-
cestarostê powiatu hajnow-
skiego, Jerzego Siraka, wój-
ta Czeremchy, Micha³a Wró-
blewskiego, so³tysów pobli-
skich wsi oraz duchownych
– prawos³awnego i katolic-
kiego – którzy za chwilê,
modlitw¹ i kropid³em pob³o-
gos³awi¹ obiekt i przysz³ych
u¿ytkowników. Wita te¿
wszystkich s¹siadów „zza
p³ota” licznie przyby³ych na
otwarcie.

Wstêga przeciêta i
wchodzimy do sali – czarne

belki podtrzymuj¹ jasny,
drewniany strop. Pod œcian¹
miejscowy, kaflowy piec

(wójt zapewnia, ¿e opa³u nie
zabraknie ). Na dzisiejsz¹
uroczystoœæ gospodarze po-
stawili stó³ z miejscowymi
przysmakami, atmosfera

robi siê jak na ka¿dym, eu-
ropejskim przyjêciu – degu-
stacje, rozmowy, mi³o i we-
so³o, bo i miejscowe panie ,
racz¹ nas tutejszymi przy-
œpiewkami w tutejszym jê-

zyku. Powsta³o wiêc miej-
sce, gdzie pewnie nie raz te
przyœpiewki pop³yn¹. I cho-
cia¿by dla tego faktu, ¿e
Wólka Terechowska swoj¹
kulturê ma pod swoim da-

chem, tê niedzielê nale¿y
zaliczyæ do bardzo piêk-
nych.

P.S. Ten ³adny obiekt
(wybudowany przez firmê

Master-Cieœlicki z Bia³ej
Podlaskiej) kosztowa³ bu-
d¿et gminy blisko 69 tysiê-
cy z³. Urz¹d Marsza³kowski
pewnie ju¿ po Nowym Roku
zwróci gminie 25 tysiêcy z³

w ramach najni¿szych gran-
tów Unii Europejskiej z pro-
gramu „Lider”. To 1/3 inwe-
stycji, ale to cenne pieni¹-
dze. Liczymy na nastêpne.

Wies³aw Pietuch
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FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ
- PODLASKIE CENTRUM

zaprasza do udzia³u w projekcie
„Zatrudnienie metod¹ na wykluczenie”

osoby niezatrudnione, zagro¿one wykluczeniem spo³ecznym z
co najmniej jednego powodu spoœród wskazanych w art. 7 usta-
wy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z
2004 r. Nr 64 poz. 593 z póŸ. zm), m.in. z powodu bezrobocia,
niepe³nosprawnoœci, ubóstwa, przemocy w rodzinie, zamiesz-
kuj¹ca teren województwa podlaskiego w rozumieniu przepi-
sów Kodeksu Cywilnego

Celem Projektu jest zwiêkszenie szans efektywnego
funkcjonowania na rynku pracy osób zagro¿onych

wykluczeniem spo³ecznym
W ramach projektu oferujemy:

- Szkolenie motywacyjno-integracyjne oraz grupowe i indywidu-
alne wsparcie psychologiczne

- Warsztaty grupowe oraz indywidualne poradnictwo zawodowe
- Grupowe i indywidualne poradnictwo z zakresu zdrowego ¿ywie-

nia
- Kursy jêzykowe (angielski, niemiecki, rosyjski)
- Kursy komputerowe
- Szkolenie "ABC przedsiêbiorczoœci"
- Kursy zawodowe (Wiza¿ i stylizacja, Masa¿ sportowo-leczni-

czy, Bukieciarz, Sprzedawca, Magazynier z obs³ug¹ wózków wi-
d³owych, Podstawy kadr i p³ac, Barman-kelner, Opiekunka osób
starszych, Pracownik obs³ugi biurowej)

- Sta¿e zawodowe w firmach prowadz¹cych dzia³alnoœæ zbie¿n¹
ze zrealizowanym kursem zawodowym

UCZESTNICY PROJEKTU OTRZYMAJ¥
STYPENDIA SZKOLENIOWE ORAZ DODATKI STA¯OWE

Informacje dotycz¹ce rekrutacji i udzia³u w projekcie dostêpne s¹:
w Biurze Projektu Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej -
Podlaskie Centrum ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15-555 Bia³ystok
tel. 85 749 91 55, fax 85 732 94 84
e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl
oraz na stronie www.frdl.bialystok.pl

Rekrutacja trwa do 19 listopada 2010 r.
PROJEKT BÊDZIE REALIZOWANY W MIEJSCOWOŒCIACH

NA TERENIE CA£EGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO


