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21 listopada 2010 roku wybory samorz¹dowe.
Twój g³os, Twój wybór. Nie pozwól aby inni decydowali za Ciebie.

Kandydaci na Burmistrzów

Bielsk Podlaskich

Eugeniusz BEREZOWIEC – KW
SLD
Piotr BO¯KO – KWW Koalicja
Bielska
Romuald MARGAÑSKI – KWW
Nasze Podlasie
Jan RADKIEWICZ – KW PiS

Brañsk

Daniel A. BAÑKOWSKI – KWW
Ziemi Brañskiej
Roch A. CHARYTON – KWW
Wspólnie Zadbajmy o Brañsk
Krzysztof GI¯EWSKI – KWW
M³odzi dla Podlasia
Czeslaw SOKOLOWSKI – KWW
Nasze Podlasie
Marek SOKO£OWSKI – KWW
Miasto Brañsk – Dobro Wspólne

Kandydaci na Burmistrzów

Hajnówka

Mieczys³aw S. GMITER – KWW
Hajnówka-Tolerancja-Zrozumienie-
Szacunek
Henryk £UKASZEWICZ – KW
PiS
Wieslaw RAKOWICZ – KW PO
RP
Miros³aw ROMANIUK – KW PSL
Jerzy SIRAK – KWW Koalicja
Wyborcza – Ziemia Hajnowska

Kleszczele

Irena NIEGIEREWICZ – KW PO
RP
Aleksander SIELICKI - KWW
Koalicja Wyborcza – Ziemia Haj-
nowska

Kandydaci na Wójtów

Bielsk Podlaski

Eugenia OSTASZEWICZ – KW
SLD
Raisa RAJECKA – KW PSL
Anatol G. TYMIÑSKI – KWW
Nasze Podlasie

Boæki

S³awomir CHMUR – KW PSL
Stanis³aw DEREHAJ£O – KWW
Nasze Podlasie
Pawe³ KALISZEWICZ – KWW
Nowe Podlasie
Marek A. £UKASZEWICZ –
KWW Ziemia Bockowska Dobrem
Wspólnym

Brañsk
Krzysztof JAWOROWSKI – KW
PiS

Kandydaci na Wójtów

Bialowie¿a

Jaros³aw KISIELEWSKI - KWW
Nasza Bia³owie¿a
Albert W. LITWINOWICZ –
KWW Alberta Litwinowicza
Olimpia A. PABIAN – KWW Bia-
³owie¿a Gmina Marzeñ
Anna WOJCIUK – KWW Anny
Wojciuk

Czeremcha

Jerzy SZYKU£A – KWW Zgoda i
Rozwój
Micha³ WRÓBLEWSKI – KWW
Koalicja Wyborcza – Ziemia Haj-
nowska

Czy¿e
Jerzy WASILUK – KWW Koali-
cja Wyborcza – Ziemia Hajnowska

Twój g³os mo¿e zadecydowaæ o tym, który z kandydatów bêdzie szefem Twojego samorz¹du.

powiat bielski

Cd. str. 2

powiat hajnowski

Cd. str. 2
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W mijaj¹cej kaden-
cji m.in. uda³o mi siê przy
wsparciu Rady Gminy:

- wybudowaæ salê
gimnastyczn¹ przy Szko-
le Podstawowej im. Jana
Paw³a II w £ubinie Ko-
œcielnym,

- wybudowaæ 16 km
dróg gminnych,

- wspólnie z powia-
tem wybudowaæ 18 km
dróg powiatowych,

- zmodernizowaæ
oœwietlenie uliczne,

- wyremontowaæ 27
œwietlic,

- wspólnie z woje-
wództwem wybudowaæ
chodnik we wsi Ho³ody,

- rozpocz¹æ budowê
chodnika we wsi Parcewo,

-  p r z e b u d o w a æ
przepust na kanale Wa³ê-
ga.

W trakcie kadencji
na realizacjê gminnych
inwestycji pozyskano do-
datkowo 6 500 000 z³ œrod-
ków zewnêtrznych.

Popar³am inicjaty-
wê mieszkañców wsi Par-
cewo utworzenia jednost-
ki Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej, przy której po-
wsta³ zespó³ artystyczny
„£UNA”.

W pracy zawodo-
wej i zyciu osobistym kie-
ruje siê zasad¹ „Dobrze
spe³niaæ to, co ode mnie
zale¿y”.

Drodzy Mieszkañcy Gminy Bielsk Podlaski.
Szanowni Wyborcy!

Od 26 lat pracuje w Urzêdzie Gminy Bielsk Podlaski – obecnie
na stanowisku Wójta Gminy. W latach 2002 – 2006 by³am radn¹ Rady
Powiatu w Bielsku Podlaskim, do której kandyduje ponownie.

Kandyduje na stanowisko Wójta Gminy Bielsk Podlaski, po-
niewa¿ mam wieloletnie doœwiadczenie w pracy samorz¹du, znam
dok³adnie sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹ Gminy oraz problemy

mieszkañców. Zdajê sobie sprawê z wielkiej odpowiedzialnoœci i trud-
noœci, jakie mog¹ zaistnieæ podczas sprawowania tak wa¿nej i zaszczyt-
nej funkcji, jednak czujê siê na si³ach podj¹æ to wyzwanie ponownie.
Doœwiadczenia zdobyte w ci¹gu bie¿¹cej kadencji wykorzystam z po-
¿ytkiem dla Gminy i jej mieszkañców.

PROSZÊ O WASZE G£OSY, Z POWA¯ANIEM, RAISA RAJECKA

Jako Wójt zamie-
rzam:

1. Zadbaæ o jeszcze
wiêkszy rozwój spo³ecz-
no-gospodarczy Gminy
poprzez budowê kolej-
nych dróg gminnych i po-
wiatowych, przebudowê
hydroforni i kanalizacjê
wsi, zabiegaæ o pozyska-
nie œrodków zewnêtrz-
nych.

2. Poprawiæ warun-
ki nauki i pracy w szko-
³ach.

3. Wspó³pracowaæ
z oœciennymi gminami,
samorz¹dem powiato-
wym i wojewódzkim przy
rozwi¹zywaniu wszelkich
problemów gospodar-
czych.

4. Wspieraæ dzia³al-
noœ jednostek OSP i ze-
spo³ów artystycznych.

5. Dbaæ o poprawê
warunków lokalowych
œwietlic i remiz stra¿ac-
kich oraz o estetykê Gmi-
ny.

6. Wspieraæ inicja-
tywy spo³eczno-gospo-
darcze so³ectw i organiza-
cji.

7. Rzetelnie i przy-
jaŸnie traktowaæ wszyst-
kich mieszkañców Gminy
i interesantów zg³aszaj¹-
cych siê do Urzêdu Gmi-
ny ze swoimi sprawami.

powiat bielski

Slawomir RADULSKI –
KWW Nasze Podlasie

Orla

Piotr SELWESIUK – KW
Koalicja Bielska

Rudka

Andrzej ANUSIEWICZ –
KWW Nasze Podlasie

Barbara HRYNIEWICKA
– KWW Altenatywa

Wyszki

Marek MALINOWSKI –
KW PiS
Ryszard PERKOWSKI –
KWW Nasze Podlasie

Kandydaci na Wójtów Cd. ze str. 1

powiat hajnowski Kandydaci na Wójtów

Cd. ze str. 1

Dubicze Cerkiewne

Leon MA£ASZEWSKI -
KWW Koalicja Wyborcza –
Ziemia Hajnowska
Piotr OLESIUK – KWW
PO RP
Daniel SKOWORODKO
– KWW Nowe Drogi

Hajnówka
Miros³aw BOROWIK –
KWW PO RP

Olga RYGOROWICZ –
KWW Koalicja Wyborcza –
Ziemia Hajnowska

Narew

Eugeniusz DUDZICZ –
KWW Koalicja Wyborcza –
Ziemia Hajnowska
Andrzej NICZYPORUK  -
KWW Odrodzenie Gminy
Narew
Andrzej PLESKOWICZ –
KWW Nasza Gmina Narew

Jan PLESKOWICZ – KW
PO RP

Narewka

Barbara BIELAWSKA –
KW PSL
Eugeniusz OSTAPCZUK
– KWW Nowa Narewka
Miko³aj PAWILCZ –
KWW Koalicja Wyborcza –
Ziemia Hajnowska
Zdzis³aw A. STANKOW-
SKI – KW PiS
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Ostatnio od jednego z pra-
wicowych dzia³aczy us³ysza³em
opiniê „Berezowiec ma trudny
charakter, ale tak dobrego gospo-
darza miasta Bielsk jeszcze nie
mia³”.

Eugeniusz Berezowiec, Bur-
mistrz Bielska Podlaskiego - Mo¿e
faktycznie mam nie naj³atwiejszy
charakter, nie bêdê jednak ukrywa³,
¿e taka opinia o mojej dotychczaso-
wej pracy bardzo mnie cieszy.

Co wiêc, Twoim zdaniem,
le¿y u podstaw tak pozytywnej
oceny mijaj¹cej kadencji?

Pozytywne dokonania mijaj¹-
cej kadencji mo¿na zgrupowaæ w
trzech obszarach: inwestycje proro-
zwojowe, oœwiata i wychowanie
oraz kultura. W ka¿dej z tych dzie-
dzin – dziêki du¿emu zaanga¿owa-
niu pracowników instytucji samo-
rz¹dowych, radnych i mieszkañców
– osi¹gnêliœmy spore sukcesy.

To mo¿e zacznijmy od
oœwiaty. W Bielsku, podobnie jak
w innych miastach regionu, uby-
wa mieszkañców, zw³aszcza m³o-
dzi ludzie szukaj¹ swego miejsca
w ¿yciu poza rodzinnym miastem.

Bielsk jest licz¹cym siê oœrod-
kiem na mapie oœwiatowej woje-
wództwa. W³adze samorz¹dowe
miasta przywi¹zuj¹ do spraw oœwia-
ty i wychowania ogromn¹ uwagê.
Jednoczeœnie warto przypomnieæ
mieszkañcom, ¿e jest to du¿e obci¹-
¿enie bud¿etu miasta. Subwencja
oœwiatowa nie zaspokaja wszystkich
potrzeb miejskiej oœwiaty, dlatego

anga¿owaniu samych mieszkañców
aby nie zanudziæ czytelników, ale
myœlê, ¿e warto jeszcze wspomnieæ,
¿e w latach 2007 – 2009 na remonty
zasobów komunalnych wydatkowa-
na zosta³a kwota oko³o 2 mln z³o-
tych.

A jakimi dokonaniami w
kulturze mo¿e siê pochwaliæ biel-
ski samorz¹d?

W koñcz¹cej siê kadencji do
kalendarza kulturalnego miasta wpi-
sa³y siê nowe imprezy: Podlaska
Oktawa Kultur, Miêdzynarodowy
Festiwal „Podlaskie Spotkania”.
Dok³adnie rok temu, w listopadzie
2009 roku, podpisa³em list intencyj-
ny w sprawie wpisania „Szlaku Ja-
gieloñskiego” na listê Œwiatowego
Dziedzictwa Kulturowego i Przy-
rodniczego UNESCO. Nasze przy-
st¹pienie do organizacji turystycznej
„Szlak Jagieloñski” sprawi³o, ¿e
Bielsk Podlaski znalaz³ siê na ofi-
cjalnej liœcie miast le¿¹cych na daw-
nym szlaku królewskim prowadz¹-
cym z Krakowa do Wilna.

Na wymienienie wszystkich
osi¹gniêæ, inwestycji i dokonañ za-
brak³o by nam pewnie miejsca w
„Wieœciach”. Powiedzmy wiêc, co
czeka mieszkañców Bielska w naj-
bli¿szych latach?

Na pewno jedn¹ z wa¿niej-
szych inwestycji bêdzie dokoñcze-
nie budowy stacji wodoci¹gowej.
Zakoñczenie tej inwestycji, której
koszt wyniesie 12,5 mln z³ (60 %
zostanie dofinansowane z Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego) przewidu-
jemy w czerwcu 2011 roku. Budo-
wa tej stacji  rozwi¹¿e problem
mieszkañców z wod¹ dobrej jako-
œci, sta³ego jej ciœnienia i ci¹g³oœci
dostaw.

Równie¿ w 2011 r. zakoñczy-
my termomodernizacjê obiektów w
trzech naszych szko³ach, któr¹ roz-
poczêliœmy w br. Elementem maj¹-
cym na celu podniesienie walorów
estetycznych naszego miasta, jak
równie¿ i miejsca do wypoczynku i
spêdzania wolnego czasu, jest prze-
budowa skweru im. Izabeli Branic-
kiej, która skoñczymy w 2010r.

Dziêkujê za rozmowê
 Wies³aw S. Soko³owski

Bielsk dobrze wykorzysta³ swoj¹ szansê
rokrocznie przekazujemy z bud¿etu
na jej potrzeby spore kwoty w³asne
ponad subwencje, np. w ubieg³ym
roku by³o to 4 mln 700  000  z³o-
tych. W ostatniej kadencji zakupili-
œmy wiele sprzêtu i wyposa¿enia, w
tym tak¿e nowe pracownie kompu-
terowe. W wielu placówkach prze-
prowadzono remonty.

Z oœwiat¹ i wychowaniem
nieod³¹cznie zwi¹zany jest sport, bo
chcemy aby nasza m³odzie¿ by³a nie
tylko dobrze wykszta³cona ale tak-
¿e zdrowa i sprawna fizycznie. W
tym dziele Urz¹d Miasta i placówki
oœwiatowe wspomagaj¹ jednostki
samorz¹dowe np. P³ywalnia „Wod-
nik” i MOSiR ale tak¿e ró¿ne sto-
warzyszenia i fundacje. W bie¿¹cym
roku na realizacjê zadañ w sferze
oœwiaty, ochrony zdrowia, opieki
spo³ecznej, kultury i sportu realizo-
wanych przez 24 pozarz¹dowe or-
ganizacje przeznaczyliœmy 720 ty-
siecy z³otych.

Wspomnia³eœ o miejskiej
p³ywalni. W materiale wyborczym
„Koalicji Bielskiej” napisano „..

nie inwestowano w dostatecznym

stopniu w oœwiatê, nie rozwijano

bazy sportowej (nie zbudowano ¿ad-

nego boiska przy szkole miejskiej,

nawet basen rozpocz¹³ budowaæ

jeszcze burmistrz Andrzej Stepa-

niuk).” Swego czasu sporo o spo-
rach na ten temat pisaliœmy na
³amach „Wieœci” , cytuj¹c nawet
dyskusjê na Sesji Rady Miasta.
Minê³o jednak od tego czasu wie-
le lat, mo¿e wiêc warto przypo-
mnieæ mieszkañcom miasta jak to
w³aœciwie z t¹ p³ywalni¹ by³o.

Sukces jak zwykle ma wielu
ojców, a cytowane stwierdzenie by-
³oby prawdziwe tylko wtedy, gdyby
autorzy materia³u napisali, ¿e budo-
wê p³ywalni rozpoczêto za kadencji
burmistrza Stepaniuka, jednak przy-
pisywanie mu zas³ugi jej wybudo-
wania to ju¿ gruba przesada, albo-
wiem Andrzej Stepaniuk wraz z rad-
nymi z Koalicji Bielskiej by³ prze-
ciwnikiem rozpoczêcia budowy p³y-
walni. Uchwa³a przesz³a dziêki
temu, ¿e trzech radnych z SLD po-
parli prawicowi radni z „Jednoœci”.
Du¿o jednak o tym by³o ju¿ na
³amach „Wieœci” i nie warto d³u¿ej

tego rozwijaæ. Zainteresowani mog¹
siêgn¹æ do archiwalnych numerów
Waszego dwutygodnika lub protoko-
³ów z Sesji Rady Miasta, aby prze-
konaæ siê, kto, imiennie, przyczyni³
siê do budowy p³ywalni, a kto stroi
siê w cudze piórka.

Wróæmy wiêc do koñcz¹cej
siê kadencji i inwestycji jakie uda-
³o siê w ciagu minionych czterech
lat zrealizowaæ.

W roku 2007 dominowa³y in-
westycje z zakresu ochrony œrodo-
wiska. Wykonano przebudowê ka-
nalizacji sanitarnej w ulicach:
Chmielna, Studziwodzka, £¹kowa,
Leœna, Sosnowa, Bagnista i Wiejska.
Wykonaliœmy tak¿e remonty mo-
stów na rzekach Bia³a i Lubka. Prze-
budowano nawierzchniê kilku ulic i
wykonano modernizacjê oœwietlenia
ulicznego.

W 2008 roku kontynuowali-
œmy  inwestycje z ochrony œrodowi-
ska; wykonano kanalizacjê sanitarn¹
i deszczow¹ o  ³¹cznej d³ugoœci po-
nad 9 km. Wybudowane zosta³y tak-
¿e 3 przepompownie œcieków.
Nowe jezdnie asfaltowe i chodniki
otrzyma³o kolejne kilka ulic.

Rok 2008 to tak¿e rok, w któ-
rym rozpoczêta zosta³a przebudowa
budynku przy ul. Rejonowej z prze-
znaczeniem na mieszkania socjalne
– koszt inwestycji to 900 tys z³ z
czego 30 % pokry³ Bank Gospodar-
stwa Krajowego – oraz budowa sza-
letu miejskiego z parkingiem na 20
samochodów u zbiegu ulic Prusa i
Dubia¿yñskiej.

Jednak najbardziej proinwe-
stycyjnym latami – myœlê, ¿e w ca-
³ym dotychczasowym dwudziestole-
ciu – by³y ostatnie dwa lata. Na in-
westycje i zakupy inwestycyjne je-
dynie w latach 2009 – 2010 zosta-
nie wydanych ³¹cznie 47 mln. 541
tys z³otych.  Ich efektem jest prze-
budowa kolejnych kilkunastu ulic,
wybudowanie ³¹cznika krajowej
„19” z ul. Mickiewicza co spowo-
duje wy³¹czenie ruchu „tirów” z cen-
trum miasta. Spor czêœæ tych inwe-
stycji zosta³a zrealizowana przy
wsparciu œrodków unijnych.

Nie wyliczam wszystkich in-
westycji czy nazw przebudowanych
ulic, w tym tak¿e przy znacznym za-

Jaroslaw Waœko kandydat na radnego Gminy Bia³owie¿a
K.W.W. Anny Wojciuk /Bajko/

Lista nr 12 Pozycja nr 2
Je¿eli zostanê Radnym bêdê aktywnie

dzia³a³ na rzecz podniesienia estetyki i atrak-

cyjnoœci na szej Gminy poprzez:

- uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œcie-

kowej,

- remonty œwietlic wiejskich

- promowanie gin¹cych zawodów: tkactwo,

garncarstwo, rzeŸbiarstwo, pieczenie chleba, psz-

czelarstwo i ceramika

- remonty i budowê dróg.
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Dwanaœcie lat temu przywró-

cono powiaty, czy ten okres potwier-

dzi³ potrzebê ich istnienia i co ewen-

tualnie nale¿a³o by zmieniæ aby

dzia³alnoœæ samorz¹du powiatowe-

go lepiej s³u¿y³a mieszkañcom po-

wiatu?

W³odzimierz Pietroczuk -

Starosta Hajnowski. Moja odpo-
wiedŸ na to pytanie jest jednoznacz-
na. Powiaty s¹ potrzebne. W ci¹gu
ostatnich lat sta³y siê organizatorami
¿ycia spo³ecznego w wymiarze ponad-
gminnym. Mam zaszczyt obserwowaæ
funkcjonowanie wspólnot powiato-
wych z pozycji cz³onka zarz¹du
Zwi¹zku Powiatów Polskich i widzê
jak z roku na rok powiaty nabieraj¹
znaczenia, i nie chodzi tu wy³¹cznie o
kompetencje administracyjne, które
centrum chce nieraz ograniczaæ. Naj-
wa¿niejsze s¹ dzia³ania integruj¹ce
lokaln¹ spo³ecznoœæ wokó³ proble-
mów które s³u¿¹ rozwojowi naszych
(mówi¹c nieco patetycznie) ma³ych
ojczyzn. Myœlê ¿e w przysz³oœci po-
wiaty maj¹ szansê staæ siê najwa¿niej-
szym ogniwem w naszej samorz¹do-

wej rzeczywistoœci.
Jak zmieni³ siê powiat haj-

nowski w okresie minionych 12 lat?

Ka¿dy uwa¿ny obserwator
¿ycia spo³ecznego dostrzega zapew-
ne pozytywy i negatywy w zachodz¹-
cych w powiecie zmianach. Ja uwa-
¿am i¿ zmian pozytywnych jest jed-
nak wiêcej. Ponad 200 km zmoderni-
zowanych i wybudowanych od nowa
dróg powiatowych i gminnych. Insta-
lacja w stolicy powiatu takich insty-
tucji us³ug publicznych jak s¹d, urz¹d
skarbowy, zamiejscowy wydzia³ po-
litechniki, park wodny, nowe obiekty
sportowe. Nowoczesny, dobrze wypo-
sa¿ony z dobr¹ kadr¹ medyczn¹ szpi-
tal powiatowy, plasuj¹cy siê od kilku
lat w pierwszej setce najlepszych szpi-
tali w Polsce. Rozszerzenie us³ug z
zakresu szeroko pojêtej opieki spo-
³ecznej – warsztaty terapii zajêciowej,
powiatowy oœrodek wsparcia. Rozwój
infrastruktury turystycznej. To co
mnie najbardziej martwi to systema-
tyczny spadek liczby ludnoœci w po-
wiecie. Przyczyn¹ jest zapewne regres
gospodarczy oraz ujemny bilans na-
turalny. Nie mo¿na pocieszaæ siê ¿e
podobne tendencje s¹ we wszystkich
ziemskich powiatach województwa.
Samorz¹dy musz¹ podj¹æ dzia³ania
hamuj¹ce ten proces.

Sukcesy i pora¿ki koñcz¹cej

siê kadencji?

 Koñcz¹ca siê kadencja nie ob-
fitowa³a w jakieœ spektakularne suk-
cesy. Zrealizowano wa¿ne dla powia-
tu inwestycje drogowe m.in. ul. Bato-
rego w Hajnówce i ulice w centrum
Bia³owie¿y. W sumie na inwestycje
drogowe wydatkowano kwotê ponad
10 mnl z³ przy du¿ym wsparciu ze
œrodków Unii Europejskiej. Bardzo
ciesz¹ inwestycje modernizacyjne w
hajnowskim szpitalu podnosz¹ce ja-
koœæ us³ug medycznych i bezpieczeñ-

stwo zdrowotne mieszkañców. W tej
kadencji zrealizowaliœmy wa¿ny pol-
sko-bia³oruski projekt rozwoju tury-
styki transgranicznej w Puszczy Bia-
³owieskiej. Tu¿ przed koñcem kaden-
cji oddajemy do u¿ytku wielofunkcyj-
ny obiekt sportowy typu „Orlik” przy
Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych.
To najwa¿niejsze przedsiêwziêcie któ-
re mo¿na zapisaæ po stronie sukcesów.
Do niepowodzeñ zaliczy³bym brak
wyraŸnych postêpów w wykorzysta-
niu do celów komunikacyjnych i tu-
rystycznych linii kolejowej Nieznany
Bór – Bia³owie¿¹ któr¹ samorz¹d po-
wiatowy przej¹³ na w³asnoœæ w tej
kadencji.

Jakie najwa¿niejsze proble-

my i wyzwania czekaj¹ samorz¹d

powiatowy w kadencji 2011-2015?

S¹dzê i¿ najwa¿niejszym pro-
blemem czekaj¹cym wiêkszoœæ samo-
rz¹dów powiatowych bêdzie trudnoœæ
w zbilansowaniu bud¿etów. Kryzys
ekonomiczny oraz nowe rygory bu-
d¿etowe wynikaj¹ce z ³atania bud¿e-
tu pañstwa sprawi¹, ¿e do minimum
zostan¹ ograniczone mo¿liwoœci in-
westycyjne powiatów. W powiecie
hajnowskim spodziewam siê proble-
mów z wdro¿eniem projektu „Platfor-
ma wspó³pracy na rzecz zrównowa-
¿onego rozwoju rejonu Puszczy Bia-
³owieskiej” finansowanego z Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Œro-
dowisko. I wcale nie chodzi tu o pro-
blemy natury finansowej, ale znalezie-
nie kompromisu miêdzy potrzebami
ochronnymi puszczañskiej przyrody a
aspiracjami cywilizacyjnymi miesz-
kañców powiatu. Du¿ym wyzwaniem
bêdzie te¿ realizacja zadañ zwi¹za-
nych z rozszerzeniem dostêpnoœci do
internetu i zwiêkszeniem zakresu
us³ug elektronicznych. Pierwszy pro-
jekt „Przeciwdzia³anie wykluczeniu
cyfrowemu w powiecie Hajnow-

Powiaty dobrze s³u¿y rozwojowi „ma³ych ojczyzn”
skim”, z dofinansowaniem w kwocie
ponad 2,3 miliona z³ z Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka
bêdzie realizowany ju¿ w przysz³ym
roku.

Od dwunastu lat kieruje Pan

Samorz¹dem Powiatowym. Tak to

ju¿ w ¿yciu bywa, ¿e sukces ma wie-

lu ojców, a pora¿k¹ zawsze obarcza

siê szefa. Co Pan uwa¿a za swój oso-

bisty sukces minionych lat, a co za

ewentualn¹ osobist¹ pora¿kê?

Wszystkie wa¿niejsze decyzje
w samorz¹dach powiatowych podej-
mowane s¹ kolektywnie przez Zarz¹d
Powiatu w ramach przepisów prawa i
uchwa³ Rady Powiatu. Trudno wiêc
mówiæ o osobistych sukcesach i po-
ra¿kach. Du¿¹ osobist¹ satysfakcjê
sprawi³a mi pozytywna realizacja
przedsiêwziêæ do których powiat nie
by³ zobligowany ¿adnymi przepisami.
Mam na myœli urz¹d skarbowy, za-
miejscowy wydzia³ politechniki czy
fundusz stypendialny im. prof. Simo-
ny Kossak, dziêki któremu choæ w
czêœci realizujemy marzenie œp. Simo-
ny i pomagamy realizowaæ marzenia
m³odych stypendystów.

Okreœleniem pora¿ka mo¿na
skwitowaæ wszystkie projekty które
nie uzyska³y dofinansowania ze œrod-
ków zewnêtrznych. Na szczêœcie by³o
ich niewiele a niektóre zosta³y dofi-
nansowane w drugim podejœciu. Mam
do siebie pretensje ¿e w³o¿y³em zbyt
ma³o osobistego wysi³ku w proces
akceptacji dla tzw. Bia³owieskiego
Programu Rozwoju zwi¹zanego z po-
wiêkszeniem Bia³owieskiego Parku
Narodowego. Straciliœmy w ten spo-
sób 75 milionów z³otych które mog³y-
by w doœæ istotny sposób zmieniæ ob-
licze powiatu.

Dziêkujê za rozmowê

 Wies³aw S. Soko³owski

Gdy rozmawialiœmy  - niemal

dok³adnie dwa lata temu – narze-

ka³ Pan, ¿e w Bielsku, w sensie po-

litycznym, nic siê nie dzieje. Czy

przez minione dwa lata coœ siê zmie-

ni³o?

Jan Radkiewicz. W tym cza-

Bielsk Podlaski miastem nas wszystkich
sie nast¹pi³o wiele zdarzeñ, zarówno
dotycz¹cych miasta jak i mojej oso-
by.

Najbardziej zauwa¿alne s¹ –
zw³aszcza dla przyjezdnych – zmiany
w wygl¹dzie miasta i rozwoju jego in-
frastruktury. Nic siê jednak samo nie
dzieje. Tak¿e te zmiany to zas³uga
wielu osób, ale przede wszystkim
obecnego burmistrza. Reprezentuje-
my ró¿ne opcje polityczne, ale w spra-
wach dotycz¹cych naszego miasta nie
powinno to mieæ wiêkszego znacze-
nia. Postulowane przez radnych i
mieszkañców miasta inwestycje zosta-
³y w wiêkszoœci zrealizowane.Je¿eli
ktoœ nie zauwa¿a tych zmian to ma po
prostu du¿o z³ej woli.

Autorzy materia³u wyborcze-

go „Koalicji Bielskiej” twierdz¹

wrêcz coœ przeciwnego.

No có¿, niektórzy, dla potrzeb
kampanii wyborczej zrobi¹ du¿o aby
pokazaæ konkurentów w   niekorzyst-

nym œwietle. Najlepiej jest przypisaæ
sobie czyjeœ zas³ugi i osi¹gniêcia. Jak
siê zmieni³ przez ostatnie lata Bielsk
Podlaski nie trzeba mówiæ, gdy¿ to
wyraŸnie widaæ. Ja bêd¹c radnym po-
wiatu i bêd¹c w opozycji do sprawu-
j¹cych w³adzê nie zarzucam im kom-
pletnego braku dzia³ania, chocia¿ po-
wiat w stosunku do miasta w zakresie
zdobycia zewnêtrznych œrodków wy-
pada gorzej.

Co Pan ma na myœli?

Stwierdzenie z tego¿ materia-
³u, ¿e budowa basenu rozpoczê³o siê
za kadencji burmistrza Stepaniuka jest
prawdziwe, ale jednoczeœnie nale¿y
dodaæ, ¿e by³ on przeciwny jego bu-
dowie. Inicjatywa ta wysz³a od ów-
czesnego wice Burmistrza  E. Bere-
zowca i przy pomocy dwu radnych
SLD, oraz jedenastu Prawicy Samo-
rz¹dowej Jednoœæ zosta³a przeg³oso-
wana.

Czêœæ radnych Koalicji Biel-

skiej by³a przeciw, a chyba dwu lub
trzech wstrzyma³o siê od g³osu . Nie
s¹ tomo¿e fakty publicznie znane i na
to zapewne licz¹ autorzy tych nie do
koñca prawdziwych s³ów.

Ale zalew, o którym rozma-

wialiœmy tak¿e dwa lata temu, nie

powsta³.

Szkoda, ¿e w Bielsku dotych-
czas nie powsta³ zalew, bo dla miesz-
kañców, którzy nie maj¹ mo¿liwoœci
wyjazdu stworzy³by mo¿liwoœæ  wy-
poczynku nad wod¹ i podniós³by
atrakcyjnoœæ miasta. Z przykroœci¹
muszê stwierdziæ, ¿e sta³o siê to za
przyczyn¹ radnych Naszego Podlasia,
Koalicji Bielskiej i wiêkszoœci rad-
nych Prawicy Samorz¹dowej Jednoœæ.

Po prawej stronie bielskiej

sceny politycznej nie dzieje siê chy-

ba najlepiej.

Ma pan racjê. Czêœæ radnych,
którzy zdobyli mandaty z listy Prawi-

Cd. str. 12
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Mi³o i uro-
czyœcie spêdzili emeryci z
gminy Czeremcha wieczór
24 paŸdziernika. Tego dnia
w Gminnym Oœrodku Kul-
tury spotka³y siê z nimi wla-
dze Gminy. Uroczyste ob-
chody Dnia Seniora w gmi-
nie Czeremcha odbywaj¹
siê od ponad 30 lat, a ich or-
ganizatorem jest Urz¹d
Gminy przy wspólpracy z
Gminnym Oœrodkiem Po-
mocy Spo³ecznej i Zwi¹z-
kiem Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Czeremsze.

Pierwsze spotkanie
odby³o siê w 1976 roku w

œwietlicy Nasycalni, kolej-
ne by³y organizowane w
œwietlicy Stra¿y Po¿arnej,
Restauracji „Przygranicz-
na”.

Na tegoroczne uro-
czystoœci przyby³o oko³o
200 seniorów oraz w³adze
gmninne na czele z Wójtem
Gminy Micha³em Wró-
blewskim, przewodniczac¹
Rady Gminy Nadziej¹ Su-
lim¹. Wœród goœci znaleŸli
siê równie¿: Miko³aj Mi-
chaluk, radny Rady Powia-
tu, ksiê¿a – Mikolaj Bia³o-
myzy wikariusz Parafii Pra-
woslawnej i Marek Da-

browski proboszcz Parafii
Katolickiej, szefowie
zwi¹zków zawodowych
dzia³ajacych na kolei Zdzi-
s³aw Czarkowski i Leon
Kupryciuk.

Wzorem lat ubie-
g³ych, w dniach 20 i 21
sierpnia br. Wójt Gminy
wspólnie z Zenaid¹ Tara-
siuk – cz³onkiem Zarz¹du
ZERiI w Czeremsze, Mari¹
Ziniewicz – kierownikiwm
GOPS oraz Janem Pasz-
kowskim – prezesem
Gminnego Zwi¹zku Kom-
batantów Rzeczpospolitej
Polskiej i By³ych Wiê¿niów

Politycznych w czeremsze
odwiedzi³ mieszkañców
gminy w wieku powy¿ej 90
lat. Wszyscy z nich otrzy-
mali drobne upominki w
postaci koca lub kompletu
poscieli zakupione przez
GOPS. Na terenie gminy
mieszka 7 osób w wieku 90
– i powy¿ej – lat, a najstar-
sza mieszkanka gminy ma
97 lat.

W trakcie spotkania
Wójt Micha³ Wróblewski
poinformowa³ zebranych o
inwestycjach zrealizowa-
nych w bie¿¹cym roku.

Po pob³ogos³awieniu

Dzieñ Seniora
GMINA CZEREMCHA

przez ksiê¿y potraw rozpo-
czê³a siê konsumpcja uroz-
maicana przez wystêpy
m³odzie¿y z miejscowego
gimnazjum oraz tañce, do
których przygrywa³ zespó³
WOJAKY.

Uczêstnicy spotkania
dziekuj¹ Przewodnicz¹ce-
mu Zwi¹zku Zawodowego
Kolejarzy w Czeremsze
Zdzis³awowi Czarkowskie-
mu i Przewodnicz¹cemu
Zwi¹zku Maszynistów w
Czeremsze Leonowi Ku-
pryciukowi za sponsorowa-
nie spotkania.

(wss)
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Edward Karpiesiuk

Kandydat do Rady Powiatu
w Bielsku Podlaskim

Lista nr 10, pozycja 1

Szanowni Pañstwo !
Mam 60 lat, mieszkam w Wyszkach, ¿ona El¿bieta, 3 dzieci.

Ukoñczy³em Wydzia³ Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, z tytu-
³em magistra administracji. Od prawie 37 lat jestem Dyrektorem
Banku Spó³dzielczego w Wyszkach.

W up³ywaj¹cej kadencji Rady Powiatu by³em Przewodnicz¹-
cym Komisji Bud¿ety, Finansów i Rozwoju Regionalnego oraz V-ce
Przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej.

Dba³em o jak najlepsze i sprawiedliwe wykorzystanie œrod-
ków finansowych w powiecie; ale szczególnie infrastruktura drogo-
wa rodzinnej, wyszkowskiej gminy by³a mi bliska.

Dobrze pozna³em pracê w samorz¹dzie powiatowym. Wierzê,
¿e nawet przy ró¿nych uwarunkowaniach zewnêtrznych i wewnêtrz-
nych , mo¿emy zmieniaæ nasz¹ Gminê, nasz Powiat, by równa³y do
najbardziej rozwiniêtych.

Kandydujê do Rady Powiatu bo doskonale znam problematy-
kê finansów, wsi, rolnictwa i samorz¹dnoœci.

Swoj¹ wiedzê , doœwiadczenie i umiejêtnoœci oddajê Pañstwu
do dyspozycji.

Edward Karpiesiuk

Wywiad z prezesem Zarz¹-

du Powiatowego Ochotniczych

Stra¿y Po¿arnych (OSP) RP w

Bielsku Podlaskim - W³adys³awem

Jagie³³o.

Jakie by³y pocz¹tki dzia³alno-
œci druha w OSP?

To by³ rok 1968, kiedy po po-
wrocie z wojska rozpocz¹³em pracê
jako nauczyciel w Niewinie Boro-
wym, gmina Wyszki. Przygoda ze
stra¿akami koncentrowa³a siê g³ów-
nie na fragmentarycznych szkole-
niach wœród uczniów prowadzonych
przez stra¿aków, czy te¿ corocznym
zalewaniu lodowiska na placu szkol-
nym przez jednostkê. Bardzo ciep³o
wspominam tamtych ludzi i tamte
trudne czasy. Dzisiejsze pokolenie
nie potrafi sobie wyobraziæ, ¿e wów-
czas jedyn¹ form¹ ³¹cznoœci alarmo-
wej z powiatem by³a s³uchawka te-
lefoniczna z przewodem i wtyczk¹,

któr¹ trzeba by³o w³o¿yæ do odpo-
wiedniego gniazdka na s³upie tele-
fonicznym, stoj¹cym przy szosie.
Prezes OSP aby zawiadomiæ o po-
¿arze lub porodzie musia³ przebyæ
drogê oko³o 2 kilometrów. Nauczy-
cieli z regu³y nie anga¿owano do
dzia³añ ratowniczo – gaœniczych.

Ten luŸny kontakt z po¿arnic-
twem by³ tak¿e utrzymywany prze-
ze mnie w ramach pracy z dru¿yna-
mi harcerskimi. Polega³ na doraŸ-
nych szkoleniach w zakresie ochro-
ny przeciwpo¿arowej. Sentyment
pozosta³ i mogê powiedzieæ, ¿e za-
mieni³em mundur zielony – harcer-
ski na czarny – stra¿acki.

A dziœ?
W 2006 roku, podczas zjazdu

powiatowego OSP, zosta³em wybra-
ny na prezesa Zarz¹du Powiatowego
OSP, na piêcioletni¹ kadencjê. Funk-
cja prezesa jest honorowa i tytularna.
Na terenie powiatu dzia³a 56 samo-
dzielnych jednostek OSP skupiaj¹-
cych w swych szeregach oko³o 1500
druhen i druhów. Kierowany przeze
mnie zarz¹d dzia³alnoœæ sw¹ skupia
na koordynacji takich przedsiêwziêæ
jak: zawody sportowo – po¿arnicze,
konkursy wiedzy, konkursy plastycz-
ne, wnioskowanie o odznaczenia oraz
dzielenie skromnych funduszy na
dzia³alnoœæ statutow¹. Formalnie za-
rz¹d nie mo¿e bezpoœrednio ingero-

waæ w dzia³alnoœæ OSP, gdy¿ realn¹
w³adzê sprawuje zarz¹d jednostki,
wójt i rada gminy.

Sukcesy powiatowej OSP?
Najwiêkszym sukcesem jest

powtórne zdobycia mistrzowskiego
tytu³u przez OSP Rudka w woje-
wódzkich zawodach sportowo – po-
¿arniczych, które mia³y miejsce w
bie¿¹cym roku w Czy¿ewie. Ewene-
mentem jest to, i¿ druga dru¿yna z
powiatu bielskiego – OSP Ho³ody
zajê³a drugie miejsce w tych zawo-
dach. Innymi s³owy: mistrz i wice-
mistrz powiatu bielskiego stali siê
mistrzem i wicemistrzem woje-
wództwa podlaskiego. Trzymajmy
za naszych reprezentantów kciuki w
zawodach krajowych w 2011 roku.

Coœ wyj¹tkowego w ¿yciu or-
ganizacji?

Co 5 lat odbywaj¹ siê uroczy-
ste, ogólnopolskie pielgrzymki stra-
¿aków  na Jasn¹ Górê. W maju bie-
¿¹cego roku odby³a siê ju¿ VI piel-
grzymka OSP. Nasz powiat repre-
zentowa³o oko³o 200 druhen i dru-
hów. Na placu w Czêstochowie by³o
nas ponad 100 tysiêcy umundurowa-
nych, ponad 1000 sztandarów, oko-
³o 160 orkiestr dêtych, w tym dwie
z naszego powiatu, oraz 22 chóry
OSP. Poczuliœmy potêgê wspólnego,
zsynchronizowanego g³osu i uczest-
niczyliœmy w wielkim patriotyczno

– religijnym œwiêcie.
Muszê te¿ zasygnalizowaæ

bardzo dobr¹ wspó³pracê na linii
Zarz¹d Powiatowy OSP – Komen-
da Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
(PSP). Ochotnicy zawsze mog¹ li-
czyæ na ich pomoc w szkoleniach,
w uzupe³nianiu sprzêtu, remontach
itd. Dziêki osobistemu zaanga¿owa-
niu Komendanta PSP Jana Bartoszu-
ka Zarz¹d OSP otrzyma³ piêkne,
nowoczesne i przestronne pomiesz-
czenie do dzia³alnoœci statutowej.

Inna, bardzo wa¿na sprawa to
rozwój naszej organizacji. Ostatnio
powsta³a M³odzie¿owa Dru¿yna
Po¿arnicza w Niewinie Borowym
oraz OSP w Parcewie, gmina Bielsk
Podlaski.

A co siê nie uda³o w tej ka-
dencji?

Planowa³em, wzorem miast
oœciennych, równie¿ i w Bielsku
Podlaskim za³o¿yæ dru¿ynê OSP,
przy Komendzie Powiatowej PSP.
Pomys³ nie uzyska³ akceptacji, ale
w przysz³oœci...

Plany na przysz³oœæ...
Chcia³bym w przysz³oœci za-

³o¿yæ jednostkê OSP w samym Biel-
sku Podlaskim, w której zakresie
dzia³alnoœci by³oby miêdzy innymi
prowadzenie orkiestry dêtej.

Moj¹ ide¹ jest równie¿ zaini-
cjowanie cyklicznych zawodów
sportowo – po¿arniczych dla senio-
rów OSP.

Druh Jagie³³o
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W ostatni pi¹tek paŸ-
dziernika w sali gimnastycz-
nej Zespo³u Szkó³ w Augusto-
wie  spotkali siê radni piêciu
dotychczasowych kadencji,
byli i obecni pracownicy
Urzêdu Gminy w Bielsku
Podlaskim oraz so³tysi. Z by-
³ych Wójtów na spotkanie
przyby³a tylko Eugenia Osta-
szewicz.  Okazj¹ do spotka-
nia by³a dwudziesta rocznica
powstania samorz¹du gmin-
nego powo³anego do ¿ycia
Ustaw¹ z 8 marca 1990 roku.

Na uroczystoœæ  przy-
byli tak¿e; konsul Republiki
Bia³oruœ w Bia³ymstoku Mi-
cha³ Alaksiejczyk    oraz wice
konsul Natalia Miœkiewicz,
wicewojewoda podlaski  Woj-
ciech  Dzierzgowski, starosta
bielski  S³awomir Snarski,
dyrektor Podlaskiego Oddzia-
³u Regionalnego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w £om¿y Walenty
Korycki.

Na pocz¹tku zebrani
minut¹ ciszy uczcili pamiêæ
zmar³ych radnych i pracowni-
ków, so³tysów i stra¿aków.

Podsumowania doko-
nañ gminnego samorz¹du w
minionych dwudziestu latach
dokona³a Raisa Rajecka, Wójt
Gminy. Szczególne s³owa po-
dziekowania skierowa³a do
mieszkañców gminy, którzy
s¹ „najwiekszym bogactwem

gminy”, pracowników i du-
chownych, którzy „czuwali

nad dobrobytem gminy”, i
których prosi³a „o opiekê du-

chow¹ na nastêpne lata”.

Najbardziej zas³u¿eni

pracownicy gminy zostali
wyró¿nieni odznaczeniami.
Z³oty Medal za D³ugoletni¹
S³u¿bê otrzyma³y Olga Gry-

goruk i Albina Nazarewicz,
Srebrnym Medalem za D³u-
goletni¹ S³u¿bê odznaczeni
zaostali: Barbara Carm

Krystyna Jakimiuk, Lud-

mi³a Markiewicz, Irena Ro-

maniuk, Nadzieja Soko³ow-

ska, Jan Wo³osowicz, Irena

Wróblewska i Krzysztof Za-

wadzki.

Nastêpnie Wójt Gminy
w towarzystwie Przewodni-
cz¹cego Rady Gminy wrêczy-
li okazjonalne statuetki przy-
by³ym goœciom, by³ym i obec-
nym radnym, by³ym i iobec-
nym pracownikom, so³tysom,
stra¿akom, dzia³aczom kultu-
ry. Bielska Gmina by³a jedyn¹
bodaj¿e gmin¹, która doceni-
³a pracê na rzecz informowa-
nia o dokonaniach gminy, pra-
sê. Wrêczaj¹c przedstawicie-
lom lokalnych mediów statu-
etki pani Wójt podkreœli³a
szczególne zas³ugi w tym za-
kresie „Wieœci Podlaskich”.

Obecny na spotkaniu
wydawca „Wieœci” Wies³aw
Soko³owski wrêczy³ Raisie
Rajeckiej aktualnej Wójt
Gminy i Eugenii Ostaszew-
skiej – poprzedniej Wójt
Gminy specjalne Podziêko-
wania za d³ugoletni¹ wspól-
pracê z nasz¹ redakcj¹.

Na zakoñczenie spo-
tkania z krótkimkoncertem
wystapily zespo³y „£una” z
Parcewa, „Rodyna” z Dubia-
¿yna i „Zgodne Maki” z Raj-
ska.                                   (w)

BIELSK  PODLASKI GMINA

20 lat bielskiego samorz¹du
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Bielsk Podlaski miastem nas wszystkich

cy Samorz¹dowej Jednoœæ,

oprócz M.Kruszewskiego i K.

Linki, razem z radnymi Nasze-

go Podlasia i Koalicji Bielskiej

ugrzêz³o w sporach z burmi-

strzem. Moim zdaniem, radni

powinni braæ udzia³ w dzia³a-

niach pozytywnych i w ten spo-

sób zdobywaæ uznanie i powa-

¿anie wyborców. Ta prawda nie

dla wszystkich jest oczywista,

a jak niektórzy z radnych pra-

cuj¹ na ten wizerunek najlepiej

widaæ w trakcie transmisji z

obrad Rady. Niektóre wyst¹pie-

nia, nawet radnych z kilkuna-

stoletnim sta¿em, s¹ po prostu

¿enuj¹ce.

 W mojej ocenie po wy-

borach samorz¹dowych 2006

roku przedstawiciel PSJ móg³

obj¹æ stanowisko przewodni-

cz¹cego Rady a nawet zastêpcy

burmistrza i uczestniczyæ w po-

zytywnym przekszta³caniu mia-

sta. Bielska prawica by³aby nie

tylko na lepszej pozycji starto-

wej w tegorocznych wyborach

ale te¿ przy naszym aktywnym

wspó³uczestnictwie mo¿na by

by³o osi¹gn¹æ o wiele wiêcej w

pozytywnym przekszta³caniu

miasta. Sta³o siê jednak inaczej,

a przy³¹czenie siê do krucjaty

przeciwko burmistrzowi dopro-

wadzi³o do rozpadu PSJ. Z czê-

œci radnych PSJ powsta³o Sto-

warzyszenie Prawica Samo-

rz¹dna Jednoœæ. Tak jak to by³o

do przewidzenia, i o czym pi-

sa³em w grudniu 2009 roku,

Nasze Podlasie rozegra³o to do-

skonale i z szeregów Stowarzy-

szenia odszed³ R. Margañski i

K. Prorok, a przynajmniej nie

widaæ tych nazwisk na stronie

internetowej w/w stowarzysze-

nia jako liderzy, a jeszcze nie-

dawno tam widnieli.

W tegorocznych wybo-

rach samorz¹dowych  Stowa-

rzyszenie nie mia³o szans zaist-

nieæ jako samoistny podmiot,

wiêc jego dzia³acze startuj¹ z

listy PiS.

Na pocz¹tku naszej

rozmowy wspomnia³ pan o

osobistych problemach zwi¹-

zanych z dzia³alnoœci¹ spo-

³eczn¹.

Poprzednie wybory sa-

morz¹dowe (2006r) by³y dla

mnie bardzo ciê¿kie i kosztowa-

³y wiele nerwów. Ich organizo-

wanie przy obstrukcji niektó-

rych kolegów nie by³o ³atwe.

Szczególnie  przykrym by³o to,

¿e trzech znanych kolegów nie

uregulow³o swoich wyborczych

zobowi¹zañ finansowych.

Myœla³em, ¿e sytuacja z

wyborów 2006 ju¿ siê nie po-

wtórzy, i ¿e to by³ mój ostatni

kontakt z s¹dem i prokuratur¹.

Wtedy by³o to spowodowane

dzia³aniami Naszego Podlasia i

i mia³o na celu wyeliminowa-

nie mnie z wyborów. Niestety

znowu trafi³em przed oblicze

prokuratora a póŸniej do s¹du.

Powodem by³o wydanie przeze

mnie w grudniu 2009 r. „50”

numeru Biuletynu Informacyj-

nego PSJ i rzekome zaw³asz-

czenie praw autorskich do ty-

tu³u, w którego wydawanie by-

³em osobiœcie zaanga¿owany od

roku 1998. Sta³o siê to za przy-

czyn¹ kierownictwa Stowarzy-

szenia Prawica Samorz¹dna

Jednoœæ. O konkretnych nazwi-

skach i sprawach mo¿emy mó-

wiæ po wyborach. Jako osoba

karana nie móg³bym uczestni-

czyæ w wyborach. Na moje

szczêœcie s¹d mia³ inne zdanie

ni¿ moi oponenci oraz proku-

ratura i sprawê umorzy³ wska-

zuj¹c jednoczeœnie, ¿e w/w nie

posiadaj¹ ¿adnych praw autor-

skich do tytu³u.

W tym roku do s¹du tra-

fi³ równie¿ mój ojciec za wy-

budowanie pomnika zamordo-

wanych w 1939 roku, w rejo-

nie wsi Chrabo³y, ¿o³nierzy pol-

skich oraz A. Charyton w tzw.

sprawie œciekowej. W mojej

ocenie wszystkie sprawy ³¹czy

jakiœ szczególny zamys³ pewnej

grupy ludzi z ró¿nych formacji.

Jednym z powodów

sporów prawicy z Burmi-

strzem w koñcz¹cej siê kaden-

cji, ale i poprzedniej, by³a lo-

kalizacja pomnika Jana Paw-

³a II. Jakie Pan reprezentowa³

stanowisko w tej sprawie.

Przede wszystkim to do-

brze, ¿e taki pomnik powsta³.

Wczeœniej by³y ju¿ podejmo-

wane próby jego budowyi i po-

wsta³ nawet komitet. Czêœæ rad-

nych upiera³a siê aby pomnik

stan¹³ na placu przed ratuszem,

czêœæ by³a w ogóle przeciwna

jego budowie. Wspólnie z M.

Kruszewskim, i  przy poparciu

kilku innych osób, przekonali-

œmy Burmistrza Berezowca do

budowy pomnika przez miasto

na gruncie miejskim. Tylko w

ten sposób, bez ogl¹dania siê na

ró¿nice zdañ, mo¿na by³o do-

prowadziæ do szybkiego – i w

ogóle – wybudowania pomni-

ka. Jego koszty w 20 procen-

tach zosta³y pokryte ze zbiórki

wœród mieszkañców, a pozosta-

³a czêœæ pochodzi³a z bud¿etu

miasta. Moim zdaniem ka¿dy z

mieszkañców Bielska ma w

tym swój udzia³, bo przecie¿

ka¿dy p³aci podatki.

A jakie ma Pan plany

na przysz³oœæ po ewentualnie

wygranych wyborach?

Moim has³em wybor-

czym jest „Bielsk Podlaski mia-

stem nas wszystkich”. Dla mnie

nie jest to slogan wyborczy lecz

g³êbsza myœl, próba przebudo-

wy myœlenia o naszym mieœcie.

Wspólne myœlenie, dochodze-

nie do konsensusu pomo¿e wy-

pracowaæ nie tylko lepsze kon-

cepcje rozwoju miasta ale te¿ w

proces realizacji tych pomy-

s³ów w³¹czyæ wiêcej osób.

Trzeba ponownie rozpatrzyæ

pomys³ budowy zalewu – to

wa¿na inwestycja nie tylko jako

obiekt rekreacji ale i podnosz¹-

cy atrakcyjnoœæ naszego miasta.

Bacznie te¿ nale¿y siê przygl¹-

daæ bielskiemu ZOZ-owi, aby

nie ziœci³y siê zamierzenia rz¹-

dowe i nie sta³ siê on najpierw

spó³k¹ komunaln¹, a nastêpnie

prywatna. Silniej nale¿y zazna-

czyæ obecnoœæ miasta we w³a-

dzach powiatu i wspó³pracy

przy realizacji wspólnych inwe-

stycji; jedn¹ z nich mo¿e byæ

np. przebudowa ulicy Chmiel-

nej.

Dziêkujê za rozmowê,

¿ycze sukcesów w wyborach.

Rozmawia³:

Wies³aw Stanis³aw

Soko³owski

Cd. ze str. 4

Od kilku lat najzdol-
niejsi uczniowie mog¹ otrzy-
mywaæ przyznawane na 12
miesiecy tzw. stypendia unij-
ne. Stypendia s¹ finansowa-
ne w 85% ze œrodków Euro-
pejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego,w 13,5 % z bud¿etu pañ-
stwa i w 1,5 % z bud¿etu wo-
jewództwa. Wynosz¹ 350 z³
miesiêcznie i s¹ wyp³acane w
kwocie 4200 z³ pod koniec
roku kalendarzowego. Spo-
œród 498 wniosków Zarz¹d
Województwa wybra³ (19
paŸdziernika) 180 osób – naj-
lepszych z najlepszych – któ-
rym przyznano stypendia. W
sród nich znalaz³o siê 19 osób
z powiatu bielskiego i 8 z po-
wiatu hajnowskiego.

Uroczyste wrêczenie
stypendiów odby³o siê 10 li-
stopada w Teatrze Dramatycz-
nym im. A. Wêgierki.       (w)

Zarz¹d Województwa
Podlaskiego podj¹³ 14 paŸ-
dziernika uchwa³ê rekomen-
dujaca Ministerstwu Sportu i
Turystyki  gminy wytypowa-
ne do realizacji sk³adanych
lodowisk sezonowych w ra-
mach programu „Bia³y Or-
lik”. Wœród lokalizacji rezer-
wowych – z du¿ymi szansa-
mi na realizacjê – znalaz³a siê
gmina wiejska Brañsk.

Ministerstwo pokryje
po³owê kosztów – nie wiêcej
ni¿ 300 tysiecy z³otych – bu-
dowy lodowiska, druga po³o-
we pokryje samorz¹d gminny.

 (w)

Bia³e Orliki

Stypendia
dla uzdolnionych


