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Zawsze, lub przewa¿-
nie wspominamy tych, którzy
odeszli. Najbli¿szych. Przyja-
ció³. Znajomych. W dniu
Wszystkich Œwiêtych, trady-
cja nakazuje zapalenie ognia
– œwieczki, znicza jako zna-
ku szacunku i ³¹cznoœci z
nimi. Ale pamiêtamy i o tych,
którzy nie byli nam najbli¿si
jako cz³onkowie rodzin, przy-
jaciele, znajomi. Niemniej
ich pozycja spo³eczna, poli-
tyczna czy kulturowa w na-
rodzie i spo³eczeñstwie, przy-
bli¿y³a ich osoby i czyny. ̄ al,
¿e ju¿ ich z nami nie ma, bo
tyle dla nas wszystkich zro-
bili. Wspomnijmy zatem kto
nas opuœci³ w mijaj¹cym
roku.

Po¿egnaliœmy Ich

W nauce. Wybitny
prawnik i historyk, znawca
historii Francji, prof. Jan
Baszkiewicz, znakomita hi-
storyk literatury polskiej,
prof. Alina Brodzka, œwiato-
wej s³awy architekt, twórca
m.in. projektu bia³ostockiej
Opery i Filharmonii, prof.
Stefan Kury³owicz, wybitna
architekt i urbanistka, pierw-
sza kobieta wicemarsza³ek
polskiego Sejmu, prof. Hali-
na Skibniewska, teolog i fi-
lozof, profesor Akademii
Teologii Katolickiej, lubelski
arcybiskup Józef ¯yciñski.

W kulturze. Jeden z
najwybitniejszych wspó³cze-

Z udzia³em senatorów
i pos³ów W³odzimierza Cimo-
szewicza, Roberta Tyszkiewi-
cza, wicemarsza³ka Walente-
go Koryckiego, w³adz miasta
burmistrza Eugeniusza Bere-
zowca, duchowieñstwa, rad-
nych, przedstawicieli  firm za-
opatruj¹cych w wodê i pra-
cowników przedsiêbiorstwa
przekazano do u¿ytku stacjê
uzdatniania wody.

 Po uroczystym powita-
niu goœci przez prezesa Jana
Ostaszewicza i przeciêciu
wstêgi,  na placu firmy, dalsza
czêœæ uroczystoœci – modlitwy
i poœwiêcenie obiektu - mia³a
miejsce w budynku firmy. Po-
œwiêcenia obiektu dokonali ks.
dziekan Ludwik Olszewski i
ks. mitrat Leon Tofiluk.

Bielsk Podlaski nie po-
winien ju¿ odczuwaæ braków
czystej wody za spraw¹ no-
wego ujêcia przy ul. Norwi-
da, którego budowa kosztowa-

³a 10,5 mln z³otych. 60 procent
tej sumy pochodzi z funduszy
unijnych. Miasto stara³o siê o
budowê ujêcia od 1977 r., ale
wci¹¿ brakowa³o pieniêdzy.

–Stacja przy ul. Jagiel-
loñskiej by³a ma³o wydajna i
w okresach du¿ego poboru
wody w kramach bywa³o su-
cho – mówi³ Jan Ostaszewicz,
prezes Przedsiêbiorstwa Ko-
munalnego. Dopiero w 2008
r. uda³o siê zdobyæ pomoc
unijn¹ i we wrzeœniu 2011

nowe ujêcie zaczê³o dostar-
czaæ wodê.

Przekazanie do

u¿ytku stacji

uzdatniania wody.
Jest to wydarzenie

istotne i wa¿ne dla lokalnej
spo³ecznoœci. Stacja zaopatry-
waæ bêdzie miasto Bielsk Pod-
laski licz¹ce  28 tys. mieszkañ-
ców oraz okoliczne wsie w
wodê do spo¿ycia o parame-

W Bielsku Podlaskim przekazano do u¿ytku stacjê uzdatniania wody

W kranach pop³ynê³a woda
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– Kiedy zwi¹zek ma³-
¿eñski jest zawierany, ¿yczy-
my zbudowania czegoœ, co jest
najwa¿niejsze – zbudowania
nowej, szczêœliwej, trwa³ej ro-
dziny. Nie wszystkim jest to
dane – Wam, drodzy jubilaci,
to wysz³o… – powiedzia³ pod-
czas uroczystoœci burmistrz.

18 wrzeœnia w Haj-
nowskim Domu Kultury spo-
tka³y siê pary z 50-letnim sta-
¿em ma³¿eñskim, ich rodziny,
zaproszeni goœcie oraz w³adze
miasta Hajnówka. Wszyscy
przybyli, by pochyliæ siê nad
ludzkim ¿yciem, realizowa-
nym w konkretnym ma³¿eñ-
stwie i rodzinie, a tak¿e w lo-
kalnej spo³ecznoœci.

– Jesteœmy tu, by
uzmys³owiæ sobie, ¿e ¿ycie

Po 50 latach znów us³yszeli Marsz Weselny
Mendelssohna grany specjalnie dla nich…

jest szans¹, któr¹ warto wy-
korzystaæ, obowi¹zkiem, któ-
ry warto wype³niæ, wysi³kiem,
który warto podj¹æ i bogac-
twem, którym mo¿na siê z in-
nymi dzieliæ – powiedzia³ na
wstêpie W³adys³aw Witkow-
ski – kierownik USC. Pan
Witkowski podkreœli³, i¿ celem

¿ycia ma³¿onków jest jednoœæ:
razem w zdrowiu i chorobie,
razem w dobrej i z³ej doli, raz
na wozie, raz pod wozem.
Ma³¿eñstwo jest œwiadomym
i dobrowolnym wyborem
dwojga ludzi, którzy raz siê po-
brawszy, stale musz¹ siê wy-
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W kranach pop³ynê³a woda

trach zgodnych z Rozporz¹-
dzeniem Ministra Zdrowia.

- Teraz woda ma bar-
dzo dobre parametry, a jej ja-
koœci i bezpieczeñstwa
strzeg¹ nowoczesne urz¹dze-
nia – zapewnia Barbara Nie-
zbecka, kierownik Zak³adu
Wodoci¹gów i Kanalizacji.

Oddany do u¿ytku
obiekt zapewni przez najbli¿-
sze kilkanaœcie lat:

- dobr¹ jakoœæ wody
- utrzymanie równo-

miernego ciœnienia w sieci
wodoci¹gowej

- wyeliminuje braki
wody

- zapewni rozbudowê
sieci wodoci¹gowej i pozyska-
nie nowych odbiorców

- poprawi jakoœæ ¿ycia
i zdrowia mieszkañców

- stworzy dogodne wa-
runki dla lokalizowania no-
wych inwestycji.

Z historii budowy
Budowa stacji uzdatnia-

nia wody siêga roku 1977,  kie-
dy wykonano pierwsz¹ stud-
niê g³êbinow¹. W latach 80 i

90 ubieg³ego wieku budowa
by³a rozpoczynana dwukrot-
nie. Prace by³y przerywane z
powodu braku œrodków finan-
sowych na jej realizacjê.

- Na pocz¹tku lat dzie-
wiêædziesi¹tych miasto odczu-
wa³o bardzo powa¿ne braki

wody, a jej jakoœæ odbiega³a
znacznie od przyjêtych norm.
Stacja uzdatniania na ul. Ja-
gielloñskiej nie dawa³a rady w
produkcji wody o odpowied-
nich parametrach jakoœcio-
wych, urz¹dzenia uzdatniaj¹-
ce by³y przeci¹¿one, aby za-
pewniæ miastu niezbêdne ilo-
œci wody - mówi Jan Ostasze-
wicz, prezes.

Wci¹¿ trwa³y poszuki-
wania zewnêtrznych Ÿróde³
finansowania inwestycji, a
tak¿e mo¿liwoœci zwiêkszenia
iloœci produkowanej wody i jej
jakoœci przy wykorzystaniu

istniej¹cych Ÿróde³ wody. Jed-
nym z rozwi¹zañ by³o wyko-
rzystanie studni g³êbinowej
wykonanej w 1977 r.

Miasto w 1992 r. zaku-
pi³o kontenerow¹ stacjê uzdat-
niania, która w tym samym
roku zaczê³a uzdatniaæ wodê
i podawaæ do miasta, równo-
legle ze stacj¹ przy ul. Jagiel-
loñskiej. Poprawi³o to znacz-
nie jakoœæ wody i jej iloœæ.
Braki wody by³y szczególnie
dotkliwe w okresach suszy i
jej szczytowego poboru.

Dopiero po 2000 roku

zaczê³y pojawiaæ siê œrodki
unijne, to dawa³o nadziejê na
pozyskanie œrodków finanso-
wych i wznowienie budowy.

Pierwszy wniosek
Spó³ka z³o¿y³a w maju 2005 r.
o dofinansowanie realizacji
projektu ze œrodków Europej-

skiego Funduszu Regionalne-
go na lata 2004÷2006. Wnio-
sek nie przeszed³. Z powodu

braku dofinansowania. budo-
wa nie  by³a kontynuowana,
choæ  projekt techniczny na re-
alizacjê zadania by³ przygoto-
wany. Niezbêdnym by³o wiêc
dalsze intensywne poszukiwa-
nie Ÿróde³ finansowania. Per-
spektywa uzyskania pomocy
finansowej pojawi³a siê po-
nownie w ramach Regional-
nego Programu Operacyjne-
go Województwa Podlaskiego
na lata 2007÷2013.

Sporz¹dzono  kolejny
wniosek, który z³o¿ono pod
koniec 2008 r. do Urzêdu
Marsza³kowskiego. Wniosek
uzyska³ wymagan¹ iloœæ
punktów, aby zostaæ zakwali-
fikowanym do realizacji.

W dniu 5.06.2009 r.
Zarz¹d Spó³ki podpisa³ umo-
wê Zarz¹dem Województwa
Podlaskiego o dofinansowanie
projektu pn. „Dokoñczenie
budowy Stacji Wodoci¹gowej
dla miasta Bielsk Podlaski w
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego na lata
2007÷2013”.

W myœl podpisanej
umowy kwota dofinansowa-
nia projektu wynosi 60% wy-
datków kwalifikowanych wy-
nosz¹cych  10.364.886,26z³.
Stanowi to 6.218.931,73z³ do-
tacji. Pozosta³¹ kwotê tj.
4.145.954,56z³ zobowi¹za³a siê
pokryæ Spó³ka jako wk³ad w³a-
sny.

W wyniku rozstrzygniê-
cia przetargu na realizacje pro-
jektu, zosta³a ustalona wartoœæ
robót na 8.352.667z³ netto.

W dniu 30.09.2009 r.
Zarz¹d Spó³ki podpisa³ umo-
wê na realizacjê projektu z
konsorcjum firm FUNAM Sp.
z o.o. we Wroc³awiu oraz
Przedsiêbiorstwem Robót In-
¿ynieryjnych „POL-AQUA”

w Piasecznie.
Rrealizacja projektu

zosta³a ukoñczona z pe³nym

sukcesem. Stacja zosta³a w³¹-
czona do pracy w dniu
01.09.2011  r. i zaopatruje ca³e
miasto w wodê. Dotychcza-
sowe stacje zosta³y wy³¹czo-
ne z eksploatacji.

W sk³ad  obiektu
wchodz¹:

- 3 studnie g³êbinowe –
ka¿da o g³êbokoœci ponad 80m
i wydajnoœci po 150m3/godzi-
nê

- budynek technolo-
giczny

- 3 zbiorniki wyrównaw-
cze wody uzdatnionej o ³¹cznej
pojemnoœci 2211m3

- osadniki na œcieki
technologiczne

- pompownia I stopnia
wody surowej o wydajnoœci
300m3/h

- pompownia II stopnia
wody uzdatnionej o wydajno-
œci Qhmax= 500m3/h i ciœnie-
niu 0,4÷0,5mPa

- stacja trafo z dwu-
stronnym zasilaniem w ener-
giê elektryczn¹ oraz agrega-
torowni¹ z agregatem pr¹do-
twórczym o mocy 250kV.

Nowoczesny obiekt
Dziêki wsparciu finan-

sowemu w formie dotacji ze
œrodków unijnych powsta³
obiekt nowoczesny, wyposa-
¿ony w wysokiej klasy urz¹-

dzenia i w aparaturê kontrol-
no-pomiarow¹ oraz sterow-
nicz¹ pozwalaj¹c¹ na stero-
wanie prac¹ z dyspozytorni
poprzez wprowadzenie para-
metrów pracy wszystkich
urz¹dzeñ. Dalsza praca urz¹-
dzeñ odbywa siê w cyklu au-
tomatycznym. Jak ju¿ wcze-
œniej wspomnia³em stacja po-
daje wodê do miasta, a wyni-
ki pomiarów jakoœci wody s¹
znacznie lepsze od okreœlo-
nych w przepisach.

Prezes Ostaszewicz
podziêkowa³ Zarz¹dowi Wo-
jewództwa Podlaskiego za
przyznanie pomocy finanso-
wej na realizacjê projektu, a
bez niej realizacja zamierzenia
nie by³aby mo¿liwa. Podziêko-
wa³ firmie EUROWATER Sp.
z o.o. w Izabelinie za sporz¹-
dzenie dokumentacji technicz-
nej, za trafny dobór urz¹dzeñ,
a szczególnie dziêkujê g³ów-
nemu projektantowi Panu mgr
in¿. Adamowi Pa³kiewiczowi.

S³owa podziêkowania
prezes Ostaszewicz skierowa³
w stronê wykonawcy firmy
FUNAM Sp. z o.o. we Wro-
c³awiu, która to w przeci¹gu
niespe³na dwóch lat zrealizo-
wa³a obiekty, wyposa¿y³a je w

urz¹dzenia i dokona³a rozru-
chu technologicznego. Podziê-
kowa³ tak¿e  Dyrekcji Banku
PKO BP oddzia³ w Hajnów-
ce.  To w³aœnie ten bank w
momencie sk³adania wniosku,
udzieli³ naszej Spó³ce prome-
sy a póŸniej kredytu inwesty-
cyjnego. Na ten sukces pra-
cowa³o wielu znakomitych lu-
dzi przyjaznych naszemu mia-
stu, a tak¿e jego mieszkañcy.

Uroczystoœci by³y
okazj¹ do wielu przemówieñ
Dostojnych Goœci i z³o¿enia na
rêce Prezesa wielu ¿yczeñ.
Prezes uhonorowa³ swoich
pracowników nagrodami pie-
niê¿nymi.

(szet, jan)

Cd. ze str. 1
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Po 50 latach znów us³yszeli Marsz Weselny Mendelssohna grany specjalnie dla nich…

bieraæ, odkrywaæ, przepra-
szaæ; szukaæ kompromisu i
porozumienia, by w koñcu po-
lubiæ tak¿e swoje wady i s³a-
boœci. Raz skosztowawszy
s³odyczy kochania, stale wzbo-
gacaæ i uszlachetniaæ jej smak,
a przy tym wzajemnie siê sza-
nowaæ i bardziej wymagaæ od
siebie, ni¿ od wspó³ma³¿onka.

Osoby, które prze¿y³y
w jednym zwi¹zku 50 lat, s¹
nagradzane w naszym kraju

na mocy ustawy z dnia
16.10.1992 roku specjalnym
medalem przyznawanym
przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Dekoracji
dokona³ Jerzy Sirak – Bur-
mistrz Miasta Hajnówka. Ju-
bilaci otrzymali równie¿ oko-
licznoœciowe dyplomy, bukie-
ty kwiatów i obrazy autorstwa
Zbigniewa Budzyñskiego.  –
¯yczymy Wam du¿o zdrowia,
si³y, wytrwa³oœci, abyœcie z si³¹
¿ubra jak najd³u¿ej ¿yli i cie-
szyli siê radoœci¹ w³asn¹, dzie-
ci i wnuków. Byœcie cieszyli
siê znajomymi, bliskimi i na-
szym miastem – zwróci³ siê do
jubilatów Jerzy Sirak ofiaro-
wuj¹c obraz z wizerunkiem
¿ubra.  – Spotykamy siê tutaj,

w dniu szczególnym dla jubi-
latów i ich rodzin. Prze¿yli
Pañstwo w swoich zwi¹zkach
wspólne 50 lat dziêki wytrwa-
³oœci, b³ogos³awieñstwu i
opacznoœci Bo¿ej. 50 lat, dziê-
ki którym mogliœcie wspólnie
pracowaæ, równie¿ w naszym
mieœcie. Bo tak naprawdê,
wtedy, kiedy wchodziliœcie w
zwi¹zki ma³¿eñskie byliœcie
m³odymi ludŸmi pe³nymi zapa-
³u, chêci i werwy do pracy. I
tak naprawdê to dziêki tej
wspólnej pracy przez te dzie-

si¹tki lat Hajnówka dzisiaj
wygl¹da tak, ze mo¿emy siê
wszyscy z tego cieszyæ. Te 50
lat to równie¿ wspólna radoœæ
w rodzinach. Wychowaliœcie
dzieci, dziœ s¹ równie¿ wnu-
ki… Za to Pañstwu w sposób
szczególny chcemy podziêko-
waæ.

Podczas uroczystoœci
wyst¹pi³y solistki Studia Pio-
senki Estradowej pod kierun-
kiem Marty Gredel-Iwaniuk:
Kasia Dru¿ba, Renata Tu-
szyñska, Marta Adamiuk i Ju-
lita Wawreszuk. A na zakoñ-
czenie wszyscy wznieœli toast
za zdrowie par ma³¿eñskich.

W imieniu szanownych
jubilatów Witold £apiñski po-
dziêkowa³ za wspania³¹ uro-

cd. ze str. 1 czystoœæ. – Opuœci³ cz³owiek
ojca i matkê i po³¹czy³ siê z
¿on¹ i oboje stanowiæ bêd¹
jedno cia³o. 50 lat temu œlubo-
waliœmy sobie wzajemnie
przed Panem Bogiem i w³a-
snym sumieniem mi³oœæ, wier-
noœæ i uczciwoœæ ma³¿eñsk¹
oraz to, ¿e siê nie opuœcimy a¿
do œmierci. Dzisiejsza uroczy-
stoœæ tego dowodzi. Wszyscy
prze¿yliœmy wspólnie, razem
tyle lat. Prze¿yliœmy chwile
bardzo piêkne, upojne, ale miê-
dzy tymi chwilami czasami tra-
fia³o siê trochê szaroœci. Bo
wiadomo – spotka³y siê ze
sob¹ dwa obce, ró¿ne charak-
tery, dlatego potrzeba by³o tro-
szeczkê czasu, by siê dopaso-
waæ, zgraæ. Bêdê wyrazicie-
lem nas wszystkim i pragnê
podziêkowaæ Prezydentowi za
przyznane medale, Urzêdowi
Miasta na czele z panem bur-
mistrzem, Urzêdowi Stanu
Cywilnego za to, ¿e pielêgnu-
je od wielu lat tak¹ piêkn¹ i
dostojn¹ tradycjê. Bardzo ser-
decznie dziêkujemy.

W tym roku 50-lecie
po¿ycia par ma³¿eñskich ob-
chodzi³o 35 par:
Wiera i Miko³aj Andrejuk
Olga i Jan Andrzejuk
Nina i Konstanty Antoniuk
Luba i W³odzimierz Bujnow-
scy
Katarzyna i Aleksander Char-
kiewicz

Anna i Miko³aj Chworoœ
Nina i Micha³ Czykwin
Lidia i Miko³aj Daniluk
Nadzieja i Zbigniew Foremni
Jadwiga i Leopold Gierszon
Zofia i Stanis³aw Gryka
Celina i Jan Jaszczuk
Nina i Bazyli Kopiejczyk
Maria i Micha³ KuŸma
Maria i Teodor Leoniuk
Irena i Witold £apiñscy
Nina i Pawe³ Matysiuk
Olga i Sergiusz Osipiuk

Nadzieja i Piotr Pietkiewicz
Nina i W³odzimierz Po³owia-
niuk
Nina i W³odzimierz Prystupiuk
Regina i Jerzy Romañczuk
Nadzieja i Piotr Sapie¿ko
Tamara i Miko³aj Skiepko
Zofia i W³odzimierz Skiepko
Maria i W³odzimierz Stepa-
niuk

Anna i Henryk Studziñscy
Zenaida i W³odzimierz Sulima
Antonina i Grzegorz Syczew-
scy
Irena i Antoni Szot
Alla i W³odzimierz Tarasiuk
Maria i Miko³ajTarasiuk
Janina i Aleksander Teresani
Irena i Zbigniew Urynowicz
Maria i Tadeusz Waszczuk

Emilia Rynkowska

www.hajnowka.pl
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W pi¹tek 21 paŸdzier-

nika ju¿ po raz kolejny od-

by³a siê gala ogólnopolskie-

go konkursu „Las – moja

mi³oœæ” organizowanego

przez Zespó³ Szkó³ Leœnych

im. Leœników Polskich w Bia-

³owie¿y oraz Nadleœnictwo

Bia³owie¿a.

W tym roku oprócz

konkursu literackiego i foto-

graficznego po raz pierwszy

odby³ siê tak¿e konkurs pla-

styczny.

- Dostajemy prace

praktycznie z ca³ej Polski –

mówi³a podczas oficjalnych

uroczystoœci Anna Kulbacka,

Ogólnopolski konkurs „Las - moja mi³oœæ”
dyrektor szko³y – niestety nie

wszyscy uczestnicy zmagañ

mogli do nas osobiœcie przy-

jechaæ, ale dostaliœmy mnó-

stwo listów zapewniaj¹cych

o ogromnym zainteresowaniu

i wsparciu dla naszego kon-

kursu.

Podczas oficjalnej czê-

œci uroczystoœci publicznoœæ

mog³a jak co roku wys³uchaæ

wyk³adu Waldemara Smasz-

cza, polskiego historyka lite-

ratury, krytyka, eseisty, t³u-

macza. Tym razem by³ on za-

tytu³owany „Ju¿ nie pamiê-

tam, jak s³oñce z³otem w ci-

szê lasu pryska” i dotyczy³

lasu w poezji Krzysztofa Ka-

mila Baczyñskiego. Zapre-

zentowano równie¿ program

artystyczny „G³os lasu”, pod-

czas którego m³odzie¿ z tech-

nikum czyta³a fragmenty na-

grodzonych tekstów. Galê

uœwietni³ tak¿e wystêp mu-

zyczny Jerzego Mamcarza.

- Bardzo podoba mi

siê i dzisiejsza uroczystoœæ i

sama idea konkursu – powie-

dzia³ jeden z uczestników –

to dobrze, ¿e ktoœ jeszcze

myœli o organizacji takich im-

prez, które pozwalaj¹ rozwi-

jaæ swoje talenty zarówno

m³odzie¿y, jak i doros³ym.

Podczas pi¹tkowej uroczy-

stoœci wszyscy chêtni mogli

wzi¹æ udzia³ w profesjonal-

nych warsztatach literackich,

fotograficznych i plastycz-

nych.

Konkurs by³ objêty

honorowym patronatem

Marsza³ka Województwa

Podlaskiego, Podlaskiego

Kuratora Oœwiaty, Dyrekto-

ra Regionalnej Dyrekcji La-

sów Pañstwowych, Wójta

Gminy Bia³owie¿a.

Mateusz Gutowski

7.11 - Bielski Dom Kultury zaprasza na spektakle Bia-
³ostockiego Teatru lalek pt. „Marsz, marsz Gombrow ... ski”;
godz. 14.00 i 18.30 – sala widowiskowa BDK

11.11  -  Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski zaprasza
na koncert z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci Pol-
ski; godz. 17.00 sala widowiskowa Bielskiego Domu Kultu-
ry. W programie koncert Zespo³u Pieœni i Tañca „Lublin” im.
Wandy Kaniorowej.

11.11 - Oœrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce za-
prasza na III Otwarty Turniej Tenisa Sto³owego im. Jaros³a-
wa Leszczyñskiego; Zespó³ Szkó³ nr 1 w Hajnówce.

13.11 - Dom Kultury Prawos³awnej w Bielsku Podla-
skim zaprasza na spotkanie Zespo³u Pieœni Bia³oruskiej „MA-
£ANKA”. W programie:

godz. 17.00 – nabo¿eñstwo dziêkczynne po³¹czone z
przekazaniem Ikony œw. Eufrozyny Po³ockiej jako daru ze-
spo³u dla Domu Kultury Prawos³awnej – Cerkiew Narodze-
nia Najœwiêtszej Marii Panny przy ul. Jagieloñskiej 6

godz. 18.30 – koncert zespo³u „MA£ANKA” – Dom
Kultury Prawos³awnej ul. Rejtana 24.

18.11 – Stowarzyszenie Muzeum i Oœrodek Kultury
Bia³oruskiej w Hajnówce zaprasza na koncert z cyklu „Mu-
zyka bez zastrze¿eñ”; godz. 18.00 budynek by³ego sklepu
UNIBUD obok muzeum. Zagraj¹: RIMA (Gródek, Bia³ystok)
oraz KUBA ROZPRUWACZ (Hajnówka)

27.11. – Hajnowski Dom Kultury zaprasza na uro-
czyste otwarcie wystawy XVIII Przegl¹du Sztuki Nieprofe-
sjonalnej Ziemi Hajnowskiej; godz. 15.00 – Galeria Muzeum
Kultury Bia³oruskiej

ZAPROSZENIA

Ju¿ ponad dwadzieœcia

lat dzia³a Stowarzyszenia „Po-

kolenia” skupiaj¹ce dzia³aczy

by³ych organizacji m³odzie¿o-

wych. Ma swoje struktury w

ca³ym kraju, tak¿e w powiecie

bielskim.

 Bielskie ko³o Stowa-

rzyszenia jest jednym z najak-

tywniejszych   w wojewódz-

twie podlaskim. Jego cz³onko-

wie utrzymuj¹ sta³e kontakty

mimo, ¿e wielu z nich nie

mieszka ju¿ w Bielsku czy na

terenie powiatu bielskiego.

Dwa razy do roku organizowa-

ne s¹ spotkania; jedno w okre-

sie letnim, drugie w ostatni pi¹-

tek paŸdziernika.

Tradycyjnie ju¿,  tego-

roczne spotkanie cz³onkowie

Stowarzyszenia „Pokolenia”

Zaduszkowe spotkanie
rozpoczêli  od odwiedzenia

grobów kole¿anek i kolegów,

którzy odeszli niejednokrotnie

w bardzo m³odym wieku. Za-

palono lampki na grobach Jur-

ka Lewociuka by³ego prze-

wodnicz¹cego Zarz¹du Powia-

towego Zwi¹zku M³odzie¿y

Wiejskiej, Haliny Rezler by³ej

przewodnicz¹cej Zarz¹du

Gminnego Zwi¹zku Socjali-

stycznej M³odzie¿y Polskiej w

Bielsku Podlaskim, Miko³aja

Gonty dzia³acza Ludowych

Zespo³ów Sportowych, ZMW

i ZSMP, Eugeniusza Maksy-

miuka, Micha³a Matusa, Janu-

sza £ukaszewicza i  Leszka Ty-

miñskiego dzia³aczy Zwi¹zku

M³odzie¿y Socjalistycznej i

ZSMP. Jak powiedzia³ Jurek

Iwañczuk ich przedwczesna

œmieræ to du¿a strata nie tylko

dla rodzin ale tak¿e dla spo³e-

czeñstwa bo tak wiele  mogli

jeszcze zrobiæ, a znani byli z

wielkiego zaanga¿owania w

rozwi¹zywanie ró¿nych spo-

³ecznych problemów.

Obecni na spotkaniu

podkreœlali du¿e zaanga¿owa-

nie w organizacjê spotkañ

Aleksandra Bo¿ki, za naszym

poœrednictwem jeszcze raz

dziêkuj¹ Alikowi za dotych-

czasowe zaanga¿owanie.

(wss)

2 listopada w Urzêdzie

Marsza³kowskim podpisano

umowy ze szko³ami, które

otrzymaj¹  dotacje w ramach

programu wyrównywania

szans edukacyjnych. Wœród 25

beneficjentów konkursu znala-

z³y siê: Zespól Szkó³ w Dubi-

czach Cerkiewnych i powiat

bielski a tak¿e Wy¿sza Szko³a

Administracji Publicznej, któ-

ra otrzyma³a milion z³otych na

prowadzenie zajêæ wyrównaw-

czych w piêciu szko³ach: z

Grajewa, Hajnówki, £ap,

£om¿y i Zambrowa.

(w)

Wyrównywanie
szans
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Tak g³osowali mieszkañcy powiatu bielskiego

Liderzy w poszcze-

gólnych gminach

m. Bielsk Podlaski –
Eugeniusz Czykwin  (SLD)
1423 g³., Barbara Kudrycka
(PO) 1021 g³., Jaros³aw Ma-
twiejuk (SLD) 958 g³.

m. Brañsk – Krzysz-
tof Jaworowski (PiS) – 618
g³., Rafa³ F. Siwek – 170 g³,
Krzysztof Jurgiel (PiS) 140 g³.

gm. Bielsk Podlaski

– Eugeniusz Czykwin (SLD)
431 g³., Walenty Korycki
(PSL) 355 g³., Jaros³aw Ma-
twiejuk (SLD) 156 g³..

gm. Boæki – Walenty
Korycki (PSL) 240 g³.,
Krzysztof Jurgiel (PiS) 206
g³., Krzysztof To³wiñski
(PiS) 184 g³.

gm. Brañsk – Krzysz-
tof Jaworowski (PiS) 1499
g³., Krzysztof Jurgiel (PiS)
263 g³., Rafa³ Siwek (PiS)
183 g³.

gm. Orla – Eugeniusz
Czykwin (SLD) 232 g³., Ja-
ros³aw Matwiejuk (SLD)
183 g³., Aleksander Sosna
(PO) 102 g³.

gm. Rudka – Mieczy-
s³aw Baszko (PSL) 108 g³.,
Krzysztof Jurgiel (PiS) 64
g³., Krzysztof Jaworowski
(PiS) 56 g³.

gm. Wyszki – Krzysz-
tof Jaworowski (PiS) 378
g³., Krzysztof Jurgiel (PiS)
248 g³., Walenty Korycki
(PSL) 150 g³.

Powiat bielski –
Krzysztof Jaworowski (PiS)
2952 g³. – 13.53 %, Euge-
niusz Czykwin (SLD) 2304
g³. – 10.56 %, Krzysztof Jur-
giel (PiS) 1905 g³. – 8.73 %,
Walenty Korycki (PSL)
1704 g³. – 7.81 %, Barbara
Kudrycka (PO) 1513 g³. –
6.93 %, Jaros³aw Matwiejuk
(SLD) 1377 g³. – 6.31 %.

Zosta³a ju¿ oddana do
u¿ytku, nowo wybudowana
kanalizacja sanitarna we wsi
Augustowo w gminie Bielsk
Podlaski. Augustowo jest
najwiêksz¹ wsi¹ bielskiej
gminy i nale¿y do najwiêk-
szych wsi powiatu. W dale-
kiej przesz³oœci, Augustowo
by³o jedn¹ z nielicznych wsi
zamieszkiwanych przez lud-
noœæ narodowoœci bia³oru-
skiej, o statusie wsi szla-
checkiej. Za czasów komu-
ny, niektórzy mówili, ¿e w
pobliskim mieœcie powiato-
wym Bielsk Podlaski, co
trzeci dyrektor firmy pocho-
dzi z Augustowa. Zreszt¹ i
dzisiaj sporo dostojników
rz¹dz¹cych spo³ecznoœci¹
bielsk¹, legitymuje siê rodo-
wodem augustowskim.

W dniu dzisiejszym w
Augustowie funkcjonuje
Zespó³ Szkó³ – Szko³a Pod-
stawowa i Gimnazjum. Pla-
cówkê pocztow¹ dawno zli-
kwidowano, ale sklep GS
„Samopomoc Ch³opska”

pozosta³ wraz z wyszynkiem
jakim jest bar piwny. W Au-
gustowie prê¿nie dzia³a
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna,

której remiza stanowi miej-
scowy oœrodek kultury.

Dziêki wieloletnim
staraniom miejscowych
dzia³aczy spo³ecznych i
w³adz gminy Bielsk Podla-

ski, uda³o siê umieœciæ w
„Programie Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2007-
2013, w ramach dzia³ania

Podstawowe Us³ugi dla Go-
spodarki i  Ludnoœci Wiej-
skiej”, budowê kanalizacji
sanitarnej we wsi Augusto-
wo. W dokumentacji tego
zadania prosto okreœlono

BIELSK  PODLASKI GMINA

Kanalizacja w Augustowie
cel: „poprawa warunków
¿ycia mieszkañców wsi Au-
gustowo poprzez budowê
kanalizacji sanitarnej, co

wp³ynie korzystnie na po-
prawê warunków prowadze-
nia dzia³alnoœci gospodar-
czej”.

Realizacja tego zada-
nia nast¹pi³a w okresie od

listopada 2010 r. do lipca
2011 r.Koszt ca³kowity (nie-
ma³y!)wyniós³ ponad 3,2
mln.  z³otych. Ca³oœæ inwe-
stycji by³a realizowana przez
wykonawcê wy³onionego w
drodze przetargu, tj. Przed-
siêbiorstwo Instalacyjno-
Budowlane „BIELBUD”
Sp. z o.o. z Bielska Podla-
skiego.

Do najwa¿niejszych
robót nale¿a³o wykonanie
kanalizacji sanitarno-grawi-
tacyjnej PCV – 200 x 5,9 ,
wykonanie kanalizacji sani-
tarno-grawitacyjnej PCV-
160 X 4,9 , wykonanie ka-
na³ów t³ocznych oraz czte-
rech przepompowni œcie-
ków.

Jesteœmy przekonani,
¿e przybytek cywilizacyjny
XXI wieku, jakim bez w¹t-
pienia jest wiejska kanaliza-
cja sanitarna, bêdzie dobrze
s³u¿y³a mieszkañcom wsi
Augustowo.

(Jerzy Iwañczuk)

Bielski szpital zaj¹³ 29
miejsce w rankingu prowa-
dzonym pod patronatem Cen-
trum Monitorowania Jakoœci
w S³u¿bie Zdrowia, przez re-
dakcjê  „Rzeczpospolitej”. SP
ZOZ zdoby³ 789,52 pkt. na
1000 mo¿liwych.

*
Szko³y wchodz¹ce  w

sk³ad Zespo³u Szkó³ im. Ja-
ros³awa Kostycewicza, z do-
datkow¹ nauk¹ jêzyka bia³o-
ruskiego, otrzyma³y tytu³
„Szko³y odkrywcy talentów”.

Kronika
Programowi, który ruszy³ w
2010 roku patronuje Minister-
stwo Edukacji Narodowej.

*
W dniach od 21 do 23

paŸdziernika br. odby³ siê ko-
lejny Festiwal Bia³oruskiej
Poezji Œpiewanej i Piosenki
Autorskiej „Jesieñ Bardów
2011”. Koncerty odby³y siê w
Bielsku Podlaskim, Bia³ymsto-
ku, Hajnówce, Gródku, Szczy-

tach Dziêcio³owie i Teremi-
skach.

*
Osiem bomb lotni-

czych z czasów II wojny
œwiatowej znaleziono w lesie
przy drodze Bielsk Podlaski
– Brañsk.

*
23 paŸdziernika br. w

Gminnym Oœrodku Kultury
w Boækach, odby³o siê uro-
czyste pasowanie przedszko-
laków z Klubu Przedszkola-
ka „Bociek”.

Polski Zwi¹zek Nie-
widomych obchodzi w tym
roku 60-lecie istnienia. Te-
goroczne obchody „Dnia
bia³ej laski” w Hajnówce
by³y wiêc w tym roku bar-
dziej uroczyste ni¿ zwykle.
W trakcie spotkania wrê-
czono  specjalne wyró¿nie-
nia „Przyjaciel niewido-
mych”. Otrzymali je: Bur-
mistrz Hajnówki, Hajnow-

ski Dom Kultury, Zespól
Szkól Specjalnych w Haj-
nówce, Podlaskie Stowa-
rzyszenie Diabetyków Od-
dzia³ Rejonowy w Hajnów-
ce, Telewizja Kablowa Haj-
nówka, ks. mitrat Micha³
Niegierewicz, ks. Józef Po-
skrobko.

Br¹zow¹ Odznak¹ Pol-
skiego Zwi¹zku Niewidomych

Janek Cie³uszecki wyró¿niony

Dzieñ bia³ej laski

cd. str. 6
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NAREWKA           NAREWKA           NAREWKA

W gminie

Narewka w³adze samorz¹dowe

troszcz¹ siê o stan wiejskich

œwietlic. Te placówki kulturalne

remontowane by³y w Guszcze-

winie, Masiewie, Michnówce i w

Tarnopolu. W wielu œwietlicach

wybudowano kominki. Obecnie

s¹ szczególnie przydatne. S³u¿¹

23 paŸdziernika br.

20-osobowy zespó³ œpie-

waczy „Cegie³ki” w Lew-

kowie Starym obchodzi³

35-lecia swego istnienia.

Jest on znany z wystêpów

w wielu miastach i wsiach

w Polsce, a tak¿e na

Bia³orusi, na

L i -

twie

i Ukra-

inie. Pracu-

je pod kierunkiem

grodzieñskiego instruktora

muzyki Miko³aja Mia¿enne-

go.

W imprezie wziêli

udzia³: pose³ na Sejm RP

Eugeniusz Czykwin, pani

konsul Republiki Bia³oruœ

Tatiana Niko³ajonak z

Konsulatu w Bia³ymstoku,

przedstawiciele Urzêdu

Marsza³kowskiego Antoni

Wap i Urzêdu Wojewódz-

kiego Ewa Wojewódka,

starosta hajnowski W³o-

dzimierz Pietroczuk i wi-

cestarosta Andrzej Skiep-

Po przeczytaniu arty-
ku³u zatytu³owanego "Kiedy
niskopod³ogowe ?", za-
mieszczonego w "Wieœciach
Podlaskich" Nr 19 ( 1-
15.10.2011 r. ), którego au-
torem jest ( jc ), nie sposób
przejœæ   nad informacjami
zawartymi w tym¿e artyku-
le bez komentarza. Otó¿ na-
le¿y jednoznacznie stwier-
dziæ, ¿e sytuacja przedsta-
wiona przez autora, a doty-
cz¹ca stanu komunikacji
miejskiej w Hajnówce, ma
niewiele wspólnego z rze-
czywistoœci¹.

Zak³ad Komunikacji
Miejskiej w Hajnówce, tak
jak i inne zak³ady transpor-
tu zbiorowego, wymaga ci¹-
g³ego odnawiania taboru.
Nie jest to ³atwe zadanie,

gdy¿ transport miejski nigdy
nie by³ dochodowy w niedu-
¿ych miejscowoœciach. Za-
bezpieczenie funkcjonowa-
nia lokalnego przewoŸnika i
zaspokojenie potrzeb miesz-
kañców w zakresie transpor-
tu zbiorowego miejskiego
jest wiêc mo¿liwe tylko przy
wsparciu bud¿etu samorz¹-
dowego. I tak siê dzieje w
naszym mieœcie.

W okresie ostatnich
kilku lat ( 2006 – 2011 )
ZKM wykorzysta³ œrodki fi-
nansowe ( oko³o 2,5 mln z³
) z bud¿etu miasta i dokona³
zakupu m.in. 4 nowych au-
tobusów. Wszystkie te po-
jazdy s¹ przystosowane do
przewozu osób niepe³no-
sprawnych. Szczególnie na-
le¿y tu wspomnieæ o takich

Dbaj¹ o œwietlice
do ogrzewania pomieszczeñ klu-

bowych w okresie zimowym;

dostarczaj¹ nie tylko ciep³a ale i

tworz¹ niezwyk³¹ atmosferê.

Obecnie trwa remont

œwietlicy z gankiem w Plancie.

Otrzyma ona m.in. nowy dach i

pod³ogi.

(jc)

Lewkowo Stare

Jubileusz „Cegie³ek”
ko, Wójt Gminy Miko³aj Pa-

wilcz oraz przewodnicz¹cy

Zarz¹du G³ównego Bia³oru-

skiego Towarzystwa Spo-

³eczno-Kulturalnego w Bia-

³ymstoku – Jan Syczewski.

Koncert Jubileuszowy

„Cegie³ek” urozmaici³y wy-

stêpy „Narewczanek” z Na-

rwi i zespo³u „Ustronie” ze

Skierniewic.

Aktywnym i wielo-

letnim chórzystkom wrê-

czono odznaczenia. Z³o-

tym Krzy¿em zas³ugi od-

znaczono Wierê Osiak, a

Srebrnym Krzy¿em Zas³u-

gi Mariê Rusinowicz. Ze-

spól „Cegie³ki” uhonoro-

wany zosta³ odznak¹ „Za-

s³u¿ony dla Kultury Pol-

skiej”.

Do ¿yczeñ do³¹czaj¹

"Kiedy niskopod³ogowe ? - ci¹g dalszy"
funkcjach, jak wysuwany
podest dla osób niepe³no-
sprawnych na wózkach, li-
stwy do mocowania wózka
czy funkcja tzw. "przyklêku"
autobusu w kierunku kra-
wê¿nika ( 3 pojazdy ). S¹ to
wiêc pojazdy przyjazne dla
osób niepe³nosprawnych lub
starszych.

Teza wysnuta na wstê-
pie o s³abej znajomoœci ta-
boru przez autora artyku³u
jest wiêc jak najbardziej
s³uszna. Aby siê o tym prze-
konaæ wystarczy, przy oka-
zji bytnoœci w Hajnówce,
przejechaæ siê jednym z tych
autobusów. Do czego auto-
ra, i nie tylko, serdecznie
zapraszam !

Bazyl Stepaniuk

 z-ca burmistrza Hajnówki

Hajnówka

Sprostowanie Po¿egnaliœmy Ich

snych kompozytorów œwiata,
Henryk Miko³aj Górecki, re-
¿yser, twórca wielu niezapo-
mnianych filmów oraz seria-
li („Stawka wiêksza ni¿
¿ycie”, „Polskie drogi”), Ja-
nusz Morgenstern, ulubieni
aktorzy, znani z wielu nieza-
pomnianych ról – Krzysztof
Kolberger, Gabriela Kownac-
ka, Irena Kwiatkowska, wy-
bitna fotografik Zofia Nasie-
rowska, s³ynni, znani w œwie-
cie artyœci malarze, Jerzy No-
wosielski i Roman Opa³ka,
gwiazda i wspó³twórczyni
polskiego rock n’rolla Karin
Stanek, re¿yser filmowy, te-
lewizyjny i teatralny,autor
kultowego dokumentu „Ro-
botnicy 1971”, Tomasz Zyga-
d³o.

W polityce. By³y szef
Samoobrony, wicemarsza³ek
Sejmu, wicepremier i mini-

ster rolnictwa, Andrzej Lepper,
g³ówny negocjator wejœcia
Polski do Unii Europejskiej,
prof. Jan Ku³akowski.

A w sporcie ? Miêdzy
innymi, pierwszy miêdzyna-
rodowy mistrz w skokach
narciarskich, Stanis³aw Bo-
bak, wielokrotny z³oty meda-
lista olimpijski i wielokrotny
mistrz œwiata, Waldemar Ba-
szanowski, koszykarka œwia-
towego formatu, Ma³gorzata
Dydek.

Wymieniliœmy tych
œwiatowego i naszego, pol-
skiego wymiaru, osoby zaist-
nia³e w historii. A przecie¿
odesz³o tylu innych bliskich w
rodzinach, miastach i wsiach,
gminach, powiatach...

Wspomnienie ich wra-
ca i wróci fal¹ ciep³a ko³o ser-
ca. I oby zawsze tak by³o.

     (Wies³aw Pietuch)

cd. ze str. 1

Dzieñ
bia³ej laski

siê „Wieœci Podlaskie”. Ze-

spó³ redakcyjny podlaskiego

dwutygodnika ¿yczy „Cegie³-

kom” du¿o wytrwa³oœci i po-

myœlnoœci w pracy oraz suk-

cesów w kolejnych dziesiê-

cioleciach.

  (jc)

zosta³ odznaczony nasz redak-
cyjny kolega Janek Cie³uszec-
ki, który wielokrotnie o proble-
mach œrodowiska niewido-
mych pisa³ na naszych ³amach.
Jankowi gratulujemy a nowej
pani prezes hajnowskiego  haj-
nowskiego ko³a PZN Alicji
Leoniuk ¿yczymy du¿o suk-
cesów i satysfakcji.

(ws)

cd. ze str. 5

Pañski adres mailowy jest zwi¹zany ze skokiem wzwy¿. Dziœ w

szkole podstawowej nie ucz¹ skoku wzwy¿. Wyobra¿a sobie pan teraz

takie zajêcia w podstawówce ?

Dziœ nie uczy siê w szkole niczego. Jeœli zaczynamy akcep-

towaæ przyniesienie 2 wrzeœnia zwolnienia z WF na ca³y rok, to

coœ jest nie tak. Rodzice i szko³a ponosz¹ w takim momencie winê

za to, ¿e w wieku 20 lat m³ody cz³owiek bêdzie – oby tylko – oty³y,

niesprawny, niedostosowany do rywalizacji. Nie mówi¹c o wieku

póŸniejszym. Ograniczaj¹ tym rozwój i odcinaj¹ mu tym prostym

ciêciem wielk¹, piêkn¹ sferê ¿ycia cz³owieka. I przez to w niedale-

kiej przysz³oœci ca³e spo³eczeñstwo znajdzie siê w ciemnej dupie.

Pocz¹tek problemu w tej sferze mia³ miejsce w koñcu lat

80-tych, kiedy dogorywa³a komuna i nie mia³a pieniêdzy, aby fi-

nansowaæ dodatkowe zajêcia szkolne nauczycielom i uczniom.

Teraz dzieci tych dzieci, które zosta³y wtedy odciête od „pr¹du”,

nic nie mog¹ przekazaæ. To samo jest z nauczycielami i trenerami.

Ludzie przystosowali siê – nie ma wymagañ, to po co waliæ g³ow¹

w mur.

Efekt jest taki, ¿e dziœ w Polsce nie interesujemy siê kultur¹

fizyczn¹, a tylko jej w¹skim wycinkiem – sportem wyczynowym.

Zajmuje nas sport w chwili najwa¿niejszych zawodów w sezonie,

a i to tylko wtedy, gdy bohaterem jest lub mo¿e byæ Polak. Dzia³a-

my pod wp³ywem sponsorów, mediów. Siadamy w fotelach i na

peryferiach  telewizyjnych platform satelitarnych obserwujemy, jak

ktoœ zdejmuje wisienkê z tortu, czyli bije rekord œwiata, zdobywa

z³oty medal. Ale jak do tego dosz³o, nie interesuje nas.

( rozmowa Jacka Wszo³y, z³otego medalisty Igrzysk Olim-

pijskich w skoku wzwy¿, z red. Jaros³awem Leniarskim – „Gazeta

Wyborcza” z 24.10.br. Ca³y wywiad na GW.sport.pl )

PRZECZYTANE
Gdzie znaleŸæ mistrzów ?



SPORT

W skrócie

Bielsk Podlaski
Pi³karze  bielskiego Tura zrobili prezent zajmuj¹-

cemu ostatnie miejsce w tabeli Zniczowi Sura¿ przegry-
waj¹c na w³asnym boisku 1:2.

Lepiej spisali siê bielscy koszykarze. W szóstej ko-
lejce wygrali 80:74 z Pu³askim Warka i zajmuj¹ 9 miejsce w
tabeli.

Boæki
W derbach  powiatu bielskiego w „B” klasie Bo-

cian Boæki wygra³  3:0 z Iskr¹ Wyszki i zaj¹³ 3 miejsce w
tabeli. To ju¿ pi¹te zwyciêstwo Bociana w tym sezonie.

Hajnówka
Po raz pierwszy w tym sezonie przegrali na w³asnym

boisku pi³karze IV ligowej Puszczy Hajnówka. Mecz ze
Spart¹ Szepietowo zakoñczy³ siê wynikiem 0:1. Tak¿e m³o-
dzicy nie poradzili sobie z przeciwnikiem Wigrami Suwa³ki
przegrywaj¹c 2:11, nie lepiej poradzili sobie trampkarze prze-
grywaj¹c z t¹ sam¹ dru¿yn¹  0:8. Honor Puszczy uratowali
juniorzy m³odsi wygrywaj¹c z Krypniank¹ Krypno 4:2.

Na trzecie miejsce awansowa³ Pronar Parkiet Haj-
nówka po zwyciêskim pojedynku z Wilg¹ Garwolin (3:1).
Zwyciêstwo tym cenniejsze, ¿e hajnowianie grali bez pod-
stawowego przyjmuj¹cego Daniela Saczki, który leczy
kontuzjê kolana.

Narew
Dobrze spisuj¹ siê pi³karze A-klasowej dru¿yny

Iskra Narew. Po wygranym (1:0) meczu z KS Œniadowo
umocnili siê na pozycji lidera i o cztery punkty wyprze-
dzaj¹ drugie Wigry Suwa³ki.

Coca Cola Cup
17 i 18 paŸdziernika odby³y siê w £om¿y pó³fina³y

turnieju Coca Cola Cup dziewcz¹t. Reprezentuj¹ce nasz
region dziewczêta niestety przegra³y: PG Rudka  prze-
gra³a z PG Mielnik (1:2) a PG Brañsk uleg³ tej samej dru-
¿ynie (1:3). Tym samym Mielnik zaj¹³ pierwsze miejsce
w grupie i awansowa³ do fina³u wojewódzkiego turnieju.

Do fina³u wojewódzkiego ch³opców awansowa³a dru-
¿yna GP nr 1 w Siemiatyczach, która w pó³fina³ach w Bia-
³ymstoku pokona³a m.in. dru¿ynê ch³opców z Gimnazjum w
Dubinach 3:1.

Przy piêknej,  jesiennej
pogodzie dnia 27 paŸdziernika
2011 roku na trybie przy pola-
nie leœnej w Hajnówce odby-
³y siê Mistrzostwa Powiatu
Hajnowskiego w Sztafeto-
wych Biegach Prze³ajowych.
W zawodach uczestniczy³o
120 uczniów i uczennic ze
szkó³ podstawowych i 110 ze
szkó³ gimnazjalnych. Ka¿dy
uczestnik sztafety (10 osób)
mia³ do pokonania oko³o 800
m. Walka do koñca by³a za-
ciêta, gdy¿ do fina³ów grupy
po³udniowej mog³y awanso-
waæ tylko trzy reprezentacje
z poszczególnych grup wieko-
wych. Ka¿dy z nauczycieli
mia³ trudny „orzech do zgry-
zienia” – jak rozstawiæ po-
szczególne zmiany: gdzie usy-
tuowaæ s³abszych zawodni-
ków, a gdzie tych silniejszych?
Ta zró¿nicowana taktyka
wprowadza³a kibiców i za-
wodników w du¿e napiêcie,

gdy¿ sytuacja przy ka¿dej
zmianie ukazywa³a siê jak w
kalejdoskopie.

Do fina³ów grupy po³u-
dniowej, które odbêd¹ siê
wiosn¹ 2012 roku awansowa-
³y po trzy pierwsze sztafety.
Szko³y podstawowe –
18.04.2012 r. o godz.11.00 w
Wasilkowie; szko³y gimnazjal-
ne-19.04.2012r. godz.11.00 w
Supraœlu. Czas na przygoto-
wanie jest d³ugi, dlatego nale-
¿y go solidnie przepracowaæ
by móc  powalczyæ o awans
do fina³ów wojewódzkich, a
mo¿e nawet o medal w tych
fina³ach. Tego ¿yczê wszyst-
kim szko³om.

Organizatorem imprezy
by³ Powiatowy Szkolny Zwi¹-
zek Sportowy i Oœrodek Spor-
tu i Rekreacji w Hajnówce.

Za miejsce I-III sztafe-

ty otrzyma³y pami¹tkowe me-
dale, które ufundowa³o Staro-
stwo Powiatowe w Hajnów-
ce.

KLASYFIKACJA
KOÑCOWA

SZKO£Y

PODSTAWOWE

DZIEWCZÊTA
I miejsce – SP 6 HAJ-

NÓWKA (Opiekun-Jolanta
Stawarz; Sk³ad:Wasiluk Nata-
lia, Lasota   Ma³gorzata, Dy-
kiert And¿elika, Omelianiuk
Patrycja, Ruszuk Julita, Bie-
lawska Kamila, Œroda Karoli-
na, Wiertel Natalia, Klimiuk
Justyna, Karpiuk Diana).

II miejsce – SP NA-
REWKA (Opiekun-Miro-
s³aw Krasnopolski; Sk³ad:
Pañkowska Anna, Bielawska
Anna, Adamowicz Magda,
Biedrycka Patrycja, Ptaszyñ-
ska Magda, Birycka Natalia,
Wo³odkiewicz Wiktoria, £aw-

niczuk Paulina, Muczko Ka-
tarzyna, £uksza Joanna).

III miejsce – SP CZE-
REMCHA (Opiekun –Alina
Soœniuk; Sk³ad: Soœniuk Wik-
toria, Jawdosiuk Aneta, Ga-
jewska Samanta, Romaniuk
Julia, Piecyk Monika, Turkie-
wicz Sylwia, Radosiuk Wikto-
ria, Romanczuk Ola, Martyno-
wicz Asia, Parfieniuk Ola).

IV miejsce – SP 3
HAJNÓWKA

V miejsce – SP DUBI-
NY

VI miejsce – SP 5
HAJNÓWKA

CH£OPCY
I miejsce – SP NA-

REWKA ( Opiekun – Miro-
s³aw Kranopolski; Sk³ad:
Bajko Wojciech, Tamberg
Marcin, Marczuk Rafa³, An-
czetko Damian, So³owiej Ja-

kub, £omaszkiewicz Marcin,
Kryñski Mateusz, Koziarski
Mateusz, Stepaniuk Sebastian,
Gawryluk, Cie³uszecki Da-
wid).

II miejsce – SP 5 HAJ-
NÓWKA ( Opiekun – An-
drzej Downarowicz; Sk³ad:
Jaroszuk Adrian, Krysiuk
Rafa³, Bedkowski Mateusz,
Abramczuk Damian, Omelia-
niuk Dawid, Lasota Wojciech,
Dru¿ba Jacek, Tomaszuk
Kacper, Chilimoniuk Dominik,
Pitroczuk Maciej).

III miejsce – SP CZE-
REMCHA ( Opiekun – To-
masz Szaty³owicz; Sk³ad: Na-
zaruk Bartek, Gabryszuk Ma-
ciek, Docnik Miko³aj, Zieñ-
czuk Daniel, Tyczyno Eryk,
Tichoniuk Adrian, Majewski
Krystian, Leszczyñski Piotr,
Daniluk Jakub, Jakociuk Je-
rzy).

IV miejsce – SP NA-
REW

V miejsce – SP 3 HAJ-
NÓWKA

VI miejsce – SP DU-
BINY

SZKO£Y

GIMNAZJALNE

DZIEWCZÊTA
I miejsce – PG 2 HAJ-

NÓWKA ( Opiekun – Alina
¯ukowicka; Sk³ad:Romaniuk
Magdalena, Dykiert Justyna,
Charkiewicz Urszula, Kuba-
jewska Kamila, Wasiluk Juli-
ta, Matysiuk Magdalena, Mi-
cha³owska Justyna, Iwaniuk
Justyna, Siemieniuk Aleksan-
dra, Fiedoruk Ilona).

II miejsce – PG NA-
REW ( Opiekun – Dorota
Nazarko; Sk³ad: Hryniewic-
ka Joanna, Choroszewska
Paulina, Janocik Michalina,
Sadowska Sylwia, Kabac Na-
talia, Kononiuk Agnieszka,
Omelianiuk Emilia, Sosnowska
Kinga, Ostapkiewicz Patrycja,
Drewnowska Karolina).

III miejsce – PG CZE-
REMCHA ( Opiekun – Alina
Soœniuk; Sk³ad: Boguszew-
ska Eryka, Konobrocka Eliza,
Pitruczuk Kinga, Zalewska
Bo¿ena, Romañczuk Monika,
Górska Ilona, Fiedoruk Barba-
ra, Suska Izabela, Docnik Ani-
ta, Nesterowicz Ilona).

IV miejsce – PG NA-
REWKA

PG 1 Hajnówka – nie

ukoñczy³a z powodu kontuzji
zawodniczki.

CH£OPCY
I miejsce – PG 1 HAJ-

NÓWKA ( Opiekun – An-
drzej Downarowicz; Sk³ad:
Moszczyñski Mateusz, M³o-
dzianowski Mi³osz, Pytko Ka-
mil, Or³owski Karol, Ksi¹¿yk
Konrad, Kowalczyk Arka-
diusz, Biedula Adam, Ga³adyk
Adrian, Artemiuk Patryk, Wi-
leñski Emil).

II miejsce – PG DU-
BINY (Opiekun – Urszula
Szaduja; Sk³ad: Treszczotko
£ukasz, Tieœluk Krystian,
Lewczuk Micha³, Sidoruk Ra-
dos³aw, Niczyporuk Jaros³aw,
Moroz Tomasz, Kruk Mateusz,
Maksimiuk Mateusz, Siemie-
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niuk Krzysztof, Czurak Seba-
stian, Aleksiejczuk Grzegorz).

III miejsce – PG NA-
REWKA ( Opiekun – Miro-
s³aw Krasnopolski; Sk³ad:
Cie³uszecki Patryk, Karpiuk
Kamil, Trusiewicz Patryk,
Kozakiewicz Patryk, Oli-
chwier Karol, Adamowicz
Krystian, Wierbicki Kamil,
Niko³ajuk Pawe³, Wo³kowyc-
ki Pawe³, Trusiewicz Tomasz,
Adamiuk Dawid).

IV miejsce – PG NA-
REW

V miejsce – PG 3 HAJ-
NÓWKA

VI miejsce – PG CZE-
REMCHA

Janusz Ludwiczak



WIEŒCI  PODLASKIE  -  Niezale¿ne Pismo Lokalne

Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada.                                    Druk: Drukarnia Prasowa w Ignatkach, Ignatki 40/2,  16-001 Kleosin

Redaktor Naczelny: Wies³aw Pietuch (kom. 531 530 691)  Z-ca Redaktora Naczelnego: Jan Cie³uszecki (kom. 692 899 593),  Redaktor: Wies³aw Soko³owski (kom. 601 724 296).
Stale wspó³pracuj¹: Micha³ Iwaniuk, Jerzy Iwañczuk, Wiaczes³aw Kucharenko, Teresa Modzelewska, Robert Panek, Zbigniew Podlaski, Anna Stulgis, Tadeusz Szereszewski.

  ISSN – 1509 - 0329
Wydawca: Agencja Gospodarcza „Wspó³praca” spó³ka z o.o., 15 – 092 Bia³ystok, ul. Sienkiewicza 1/1 - IVp., Prezes: Wies³awa ¯ywolewska.
tel. 85 653 76 51, 85 743 55 16, e-mail: wiescipodlaskie@wp.pl,    www.wiescipodlaskie.pl,    Biuro Reklamy: e-mail: reklama@wiescipodlaskie.pl

Cena dla firm i instytuacji 1,00 z³ +VAT   Nak³ad: 5000 egz.

8                                                                                                                                                                                                      Wieœci Podlaskie

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

MI£OŒÆ ZIEMSKA I NIEBIAÑSKA
 /Izabela Rogucka

 wystawa

 wernisa¿ 04.11.2011 godz. 18.00 - 20.00

 wyk³ad autorki

pt. Przestrzeñ inspirowana kolorem godz. 18.30

 wystawa czynna do: 04.12.2011

 wiêcej na: www.centrumzamenhofa.pl [1]

Mi³oœæ ziemska i niebiañska to projekt przestrzenny

inspirowany obrazem “Bitwa o Addis Abebê” autorstwa

Jerzego Nowosielskiego. W wyniku analizy

geometrycznej zaprojektowane zosta³y dwa przenikaj¹ce

siê skrzyd³a koloru czerwonego i niebieskiego, które w

a¿urowym splocie tworz¹ formê przestrzenn¹

nawi¹zuj¹c¹ do kszta³tu amfiteatru. Walory

architektoniczne tego rozwi¹zania nie stanowi¹ jedynego

uzasadnienia dla dokonanego wyboru - autorka chcia³a

w ten sposób stworzyækonotacjê ze sfer¹ sakraln¹, czyli

ci¹g³ego przeplatania siê przestrzeni nieba i piek³a, sfery

sacrum i profanum.

Izabela Rogucka

 urodzi³a siê 6 wrzeœnia 1985 r. w Bia³ymstoku. Wiêksz¹

czêœæ ¿ycia spêdzi³a w Bia³ymstoku, gdzie ukoñczy³a I

Liceum Ogólnokszta³c¹ce. W latach 2004 - 2010

studiowa³a na Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu na

wydziale Architektury i Wzornictwa oraz na Wydziale

Malarstwa. W roku 2008 zosta³a laureatk¹ konkursu na

najlepszego studenta Polski "Primus Inter Parer Student

Roku 2008" na etapie uczelnianym ASP w Poznaniu. W

roku 2011 otrzyma³a II nagrodê w konkursie

architektonicznym “RE-vita Wielkopolsko” za projekt

adaptacji Starej RzeŸni w Poznaniu na Centrum

Coworkingu. Obecnie mieszka oraz studiuje w Wiedniu

na Akademii Sztuk Piêknych na Wydziale RzeŸby.

Zapraszamy!


