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W poniedzia³ek w godzinach
rannych  25 listopada 2013 r. nagle,
niespodziewanie zmar³ na posesji nie-
dawno zmar³ych rodziców burmistrz
Miasta Bielsk Podlaski – Eugeniusz
Berezowiec.

Eugeniusz Berezowiec mia³ 69
lat, zostawi³ w g³êbokiej ¿a³obie dwój-
kê dzieci Andrzeja i Katarzynê,
czwórkê wnuczek i niesamowicie
du¿¹ liczbê swoich zwolenników naj-
zwyklejszych mieszkañców miasta,
grono przyjació³ i znajomych. Zmar³y
urodzi³ siê i wychowywa³ w Bielsku
Podlaskim, po ukoñczeniu Liceum
Ogólnokszta³c¹cego zdoby³ tytu³ ma-
gistra in¿yniera na Politechnice Gdañ-
skiej.

Po ukoñczeniu studiów powró-
ci³ do rodzinnego Bielska Podlaskie-
go. Przez d³ugie lata pracowa³ w fir-
mie PKS na stanowisku z-cy dyrekto-
ra ds. technicznych a nastêpnie  dy-
rektora naczelnego. Od 1994 r. do
2002 pe³ni³ funkcjê zastêpcy burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski. Po wygraniu
pierwszych bezpoœrednich wyborów -
od 2002 r. do chwili zgonu - by³ Bur-
mistrzem trzykrotnie wybieranym na
to stanowisko.

Zazwyczaj o zmar³ych mówi siê
dobrze lub bardzo dobrze, zostawiaj¹c
w niepamiêci rzeczy niedobre, jednak
Eugeniusz Berezowiec nale¿a³ do tych
osób, o których za ¿ycia mówi³o siê
bardzo dobrze. Nawet najwiêksi mal-
kontenci nie mogli mu nic zarzuciæ.
Cechowa³y Go: prawoœæ, pracowitoœæ,
zdolnoœæ nawi¹zywania kontaktu ze
wszystkimi grupami spo³ecznymi, rze-
telnoœæ w wykonywaniu obowi¹zków,
bezkompromisowoœæ itd.

Eugeniusz Berezowiec by³ cz³o-
wiekiem sukcesu. Jego zas³ug dla roz-
woju miasta Bielsk Podlaski nie spo-
sób przeceniæ.  W okresie rz¹dów
Genka miasto zmieni³o siê w wielkim
stopniu na plus. Doprowadzono kana-
lizacjê do wiêkszoœci zabudowañ w
mieœcie, wybudowano i zmodernizo-
wano setki nowych i starych ulic,
stworzono sprzyjaj¹ce warunki do po-
wstania nowych zak³adów pracy, wy-
budowano nowoczesne obiekty u¿y-
tecznoœci publicznej takie jak: p³ywal-
nia, oczyszczalnia œcieków, najnowo-
czeœniejsza przepompownia wody pit-
nej.

Eugeniusz Berezowiec 1944 -2013
Ka¿dy z mieszkañców Bielska

Podlaskiego ma prawo byæ dumny z
tego, ¿e mieszka w mieœcie czyœciut-
kim, z piêknie utrzymanymi skwera-
mi, zieleñcami, du¿¹ iloœci drzew i
kwiatów. W zdecydowanej wiêkszo-
œci elewacje budynków s¹ odnowio-
ne, ³adnie prezentuj¹ siê w ogólnym
pejza¿u miasta, chodniki przynajmniej
w centralnych rejonach miasta s¹  z
kostki i prezentuj¹ siê bardzo efektow-
nie. Ludzie przyje¿d¿aj¹cy do Bielska
Podlaskiego lub przeje¿d¿aj¹cy przez

Bielsk wydaj¹ jednoznaczn¹ opiniê, ¿e
miasto nale¿y do grupy naj³adniejszych
i najlepiej utrzymanych miast podob-
nej wielkoœci  nie tylko w wojewódz-
twie ale i w kraju. Na ten wizerunek
miasta przeogromny wp³yw mia³ spo-
sób zarz¹dzania przez ówczesnego
burmistrza.. Jesteœmy w stu procen-
tach przekonany, ¿e nie da³oby siê tego
stanu osi¹gn¹æ sprawuj¹c w³adzê za
biurka. Burmistrz Berezowiec nale¿a³
do tej grupy ludzi, którzy w ka¿dym
zak¹tku miasta musieli byæ osobiœcie i
akceptowaæ lub nie akceptowaæ spo-
sób realizacji poszczególnego zadania.
Œmia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e w Polsce
nie znajdziemy drugiego takiego Bur-
mistrza, który by³ osobiœcie na placu
realizacji ka¿dego zadania inwestycyj-
nego, wyra¿a³ swoj¹ fachow¹ opinie

na temat sposobu wykonania zadania,
nie wspominaj¹c o takim sposobie by-
cia jskim by³o osobiste przywitanie siê
z ka¿dym robotnikiem pracuj¹cym na
placu budowy i zamienieniu z nim kil-
ku zdañ niekoniecznie zwi¹zanych z
prac¹. Bez w¹tpienia  zaskarbi³ sobie
tym szacunek i wielki autorytet – któ-
rym darzyli go mieszkañcy miasta..

Mieszkaniec Bielska Podlaskie-
go widz¹c przechodz¹cego ulic¹ Bur-
mistrza stara³ siê nie daæ zaskoczyæ,
by burmistrz nie  uk³oni³ mu siê. T

Burmistrz Bere-
zowiec by³ cz³owiekiem
bardzo ambitnym, pra-
cowitym i bez reszty za-
anga¿owanym w reali-
zacjê postawionych za-
dañ. Zawsze stawia³
ambitne zadania naj-
pierw przed sob¹ i póŸ-
niej przed podleg³ymi
pracownikami. Poœwiê-
ca³ bardzo du¿o czasu,
energii i co tu du¿o mó-
wiæ przede wszystkim
zdrowia realizacji
wznios³ych celów. Byæ
mo¿e to by³o jedn¹ z
przyczyn jego nag³ego
zejœcia.

Charakteryzuj¹c
zmar³ego mówimy o
jego wielkich zas³ugach
poniesionych na niwie
gospodarczej ale nie
sposób nie wspomnieæ

o jego zaanga¿owaniu w sprawy spo-
³eczno – politycznej.

Miasto Bielsk Podlaski jest mia-
stem wielokulturowym, jednoczeœnie
wielowyznaniowym. Zamieszkuj¹ tu
obok siebie Polacy, Bia³orusini, Ukra-
iñcy i inni. Mieszkañcy Miasta Bielsk
Podlaski  stanow¹ prawie po³owê
mieszkañców powiatu bielskiego.
Dziel¹ siê równie¿ prawie po równo
na wyznawców koœcio³a rzymsko –
katolickiego i polskiego autokefalicz-
nego  koœcio³a prawos³awnego.

Burmistrz Berezowiec jak nikt
inny potrafi³ utrzymaæ przyjazne kon-
takty z duchowieñstwem i wyznaw-
cami obu dominuj¹cych religii. W mia-
rê swoich mo¿liwoœci wspiera³ jednych
i drugich staraj¹c siê nie wyró¿niaæ i
nie pomijaæ ¿adnej ze stron. Równie¿

przyjaŸnie odnosi³ siê do innych zwi¹z-
ków  wyznaniowych istniej¹cych w
mieœcie.

Eugeniusz  Berezowiec od naj-
m³odszych lat zwi¹zany by³ z nurtem
lewicowym. Jego dzia³alnoœæ politycz-
na mocniej uwidoczni³a siê po doko-
naniu zmian spo³eczno – ustrojowych
w Polsce. W latach dziewiêædziesi¹-
tych wst¹pi³ do Socjaldemokracji Rze-
czypospolitej Polski. By³ wspó³za³o¿y-
cielem na terenie powiatu bielskiego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Przez 2 kadencje pe³ni³ funkcjê
przewodnicz¹cego Rady Powiatowej
SLD w Bielsku Podlaskim. Przez 6 lat
pe³ni³ funkcjê v-ce przewodnicz¹cego
Rady Wojewódzkiej SLD w Bia³ym-
stoku, a ponad rok sprawowa³ funkcjê
przewodnicz¹cego Rady Wojewódz-
kiej.

Regularnie uczestniczy³ w po-
siedzeniach i naradach organizowa-
nych przez Radê Krajow¹ . W³adze
SLD wszystkich szczebli uznawa³y
Eugeniusza Berezowca jako  wybit-
nego dzia³acza.

Ka¿da œmieræ jest dotkliwym,
bolesnym wydarzeniem przede
wszystkim dla  rodziny, ale te¿ dla przy-
jació³ i znajomych znajomych. Tê
œmieræ  prze¿y³y jak ma³o kiedy  rze-
sze ludzi – zwykli mieszkañcy miasta.
Potwierdzaj¹ to uroczystoœci pogrze-
bowe.. Tylu ¿egnaj¹cych zmar³ego nie
pojawia³o siê w trakcie innych pogrze-
bów.

Niepowetowan¹ stratê ponios³y
struktury lokalne Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej.  Dorównanie nastêp-
com Jego wielkoœci  bêdzie bardzo trud-
ne.

Reasumuj¹c; 27 listopada
2013r. w trakcie uroczystoœci pogrze-
bowych mieszkañcy Bielska Podla-
skiego , s¹siednich miast i gmin, przed-
stawiciele w³adz wojewódzkich po¿e-
gna³y cz³owieka wielkiego, serdeczne-
go, uczciwego, bardzo sympatyczne-
go, rzetelnego, pracowitego, m¹drego,
zdolnego do realizacji najtrudniejszych
zadañ – jakim by³ niew¹tpliwie Bur-
mistrz Miasta Bielsk Podlaski Euge-
niusz Berezowiec.

Czeœæ jego pamiêci!

Jerzy Iwañczuk i grono przyjació³

Wójt Gminy Brañsk informuje o wywieszeniu na okres 6 - tygodni  tj. od dnia 21 listopada
2013r. wykazu w sprawie przeznaczenia do sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego

nieograniczonego zabudowanej nieruchomoœci sk³adaj¹cej siê z dwóch dzia³ek ozn. nr geod.
100/5 i 100/7 o ³¹cznej pow. 0,4670 ha po³o¿onej w obrêbie gruntów wsi WidŸgowo.

Szczegó³owe informacje pod nr tel. /85/737-50-31 i na stronie internetowej Urzêdu Gminy
Brañsk http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl
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Adam Czes³aw Dobroñski, pro-
fesor Uniwersytetu w Bia³ymstoku,
znany badacz regionalista, ukoñczy³ 70
lat. Uczniowie i koledzy akademiccy
przygotowali okaza³e uroczystoœci w
dniu 12 grudnia. Dziêki  wsparciu
w³adz samorz¹du wojewódzkiego i
miasta Bia³egostoku ukaza³ siê tom z
40 rozprawami i szkicami, a autorem
pierwszego tekstu jest prof. Henryk
Samsonowicz. Ksi¹zka ta zawiera
równie¿ ¿yciorys naukowy A. Dobroñ-
skiego i spis jego ponad 250 publikacji,
w tym ponad 40 ksi¹¿ek. Tylko tytu-
³em przyk³adu wymieniæ mo¿na mo-
nografie Bia³egostoku, pracê zbiorow¹
o dziejach naszego województwa, bio-
grafie prezydenta Ryszarda Kaczo-
rowskiego, prace z historii wojskowo-
œci, albumy. Ten tytan pracy jest cz³on-
kiem kilkunastu towarzystw nauko-
wych, redakcji czasopism i rad muze-
alnych, prowadzi badania równie¿
poza granicami Polski, zw³aszcza w
Londynie i Grodnie, odwiedza nasze
miejscowoœci. Jest z pewnoœci¹ najle-
piej rozpoznawalnym historykiem w
regionie, czêsto go goœcimy na sesjach
naukowych, podczas uroczystoœci, w
szko³ach. A wielu z nas pamiêta do-
brze tak¿e dzia³alnoœæ poselsk¹ Ada-
ma Dobroñskiego, wówczas prezesa
wojewódzkiego PSL. Przez ponad trzy
lata wystêpowa³ równie¿ jako minister

Jubileusz  historyka
do spraw kombatantów  i osób repre-
sjonowanych, a od lat kilkudziesiêciu
pisze teksty do prasy, wystêpuje  w
radio i w telewizji. Wychowa³ kilku
doktorów habilitowanych i kilkunastu
doktorów, oko³o czterystu magistrów.

Tak mo¿na wymieniaæ d³u¿ej, a czy-
telnicy „Wieœci Podlaskich” mogliby
dope³niæ biografiê profesora.

12 grudnia do auli Wydzia³u Hi-
storyczno-Socjologicznego przybyli
m.in.: abp, metropolita bia³ostocki
Edward Ozorowski, konsul generalny
RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz,
wojewodowie podlaski Marcin ̄ ywno

i Wojciech Dzierzgowski, marsza³ek
Jaros³aw Dworzañski w towarzystwie
marsza³ków Mieczys³awa Baszki i
Walentego Kuryckiego, prezydent mia-
sta Bia³egostoku Tadeusz Truskolaski,
prorektor UwB Dariusz  Kijowski,

przedstawiciele innych jeszcze insty-
tucji, liczni profesorowie z ca³ej Pol-
ski, koledzy i przyjaciele jubilata, cz³on-
kowie rodziny, pracownicy i studenci
Instytutu Historii i Nauk  Politycznych
UwB. A. Dobroñski otrzyma³ m.in.
Medal za zas³ugi dla kultury polskiej, a
atrakcj¹ okaza³ siê filmy przygotowa-
ny przez ekipê bia³ostockiego Oddzia-

³u TVP (re¿. Beata Hy¿y – Czo³piñ-
ska). To by³a d³uga, ale wielce emo-
cjonuj¹ca i pouczaj¹ca uroczystoœæ.

15 grudnia, tym razem w bia³o-
stockim Ratuszu, spotkali siê licznie
przybyli przyjaciele prof. Adama Cze-
s³awa Dobroñskiego i czytelnicy jego
ksi¹¿ek. W formie ¿artobliwej dyr.
Andrzej Lechowski zaprezentowa³
przypadki z  jego ¿ycia, Adam Ana-
staziuk i Tomasz Weso³owski wyg³o-
sili  laudacje – wspomnienia, by³y ak-
centy artystyczne, a sam solenizant
ubarwi³ spotkanie anegdotami. Ca³oœæ
zakoñczyliœmy odœpiewanymi ¿ycze-
niami stu lat i oczywiœcie tortem. Be-
nefis po³¹czono z promocj¹ najnowszej
publikacji A. Dobroñskiego „Miasta
województwa podlaskiego”, wydanej
przez Fundacjê S¹siedzi. Ten tom po-
winien trafiæ „pod strzechy”, zawiera
nie tylko opis dziejów 40 miast, ale tak-
¿e wiele ciekawostek, dobrze dobra-
ne zdjêcia, wypowiedzi prezydentów i
burmistrzów.

I my do³¹czany siê do ¿yczeñ
dla prof. Adama Czes³awa Dobroñ-
skiego, którego goœciliœmy wielokrot-
nie na ³amach „Wieœci Podlaskich”.
Czekamy na Pana kolejne publikacje,
artyku³y prasowe, wyk³ady.

Ryszard Œwierczewski
Foto: um.edu.pl
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Koñczy siê rok i wraz z nim
dzia³ania PROW 2007-2013. Cze-
go mog¹ siê obawiaæ rolnicy w
zwi¹zku z wejœciem  w ¿ycie nowej
Wspólnej Polityki Rolnej?

Polski rz¹d nie podj¹³ twardej
walki o wyrównanie dop³at bezpoœred-
nich dla polskiego rolnika. Ju¿ na po-
cz¹tku negocjacji œrodki dla nas zosta³y
zmniejszone o 10%. Trudno powiedzieæ
czy pe³ne wyrównanie by³oby mo¿li-
we ale brakowa³o walki o dop³aty. Nie
ma ¿adnych racjonalnych powodów
aby polscy rolnicy otrzymywali wci¹¿
mniejsze dop³aty ni¿ ich konkurenci,
czyli rolnicy z europy zachodniej. Na-
le¿y przypomnieæ, ¿e przyst¹pienie
Polski do Unii Europejskiej by³o uwa-
runkowane tym, ¿e nasze rolnictwo w
2013 roku osi¹gnie poziom pañstw za-
chodnich. Z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹
stwierdzam, ¿e pañstwa „starej” unii
ustawi³y dop³aty bezpoœrednie w roz-
daniu 2014-2020 na swoj¹ korzyœæ.

II filar WPR  zosta³ zwiêkszo-
ny dla Polski, aby premier Tusk móg³
og³osiæ sukces w polityce spójnoœci.
Jednak sukces ten nie oznacza, ¿e
œrodki te wp³yn¹ na wieœ.  Ponadto
praktycznie 60 % naszego bud¿etu z
II filaru wróci do pañstw zachodnich
poprzez zakup maszyn, licencji, szko-
leñ.

WPR 2014-2020 nie jest suk-
cesem polskiego rolnika i Polski jak
mówi¹ media. Przedstawienie rolnic-
twa i rolników w mediach jako najbar-
dziej pazernych na œrodki unijne  jest
bardzo krzywdz¹ce, a wrêcz szkalu-
j¹ce ciê¿k¹ pracê na roli. Obiektywne
programy o rolnictwie s¹ nadawane w
s³abym czasie antenowym i zajmuj¹
zbyt ma³o czasu na antenie i w ¿aden
sposób nie odzwierciedlaj¹ faktyczne-
go stanu rzeczy w rolnictwie. Wiado-
moœci dotycz¹ce spraw wa¿kich dla
rolników nie przebijaj¹ siê do najpopu-
larniejszych portali internetowych.

Co Pan myœli o zawirowa-
niach na rynku miêsa wo³owego w
zwi¹zku z wprowadzeniem zakazu
tzw. uboju rytualnego?

W 2011 roku obrót miêsem z
uboju rytualnego w Izraelu i krajach
arabskich wyniós³ 800 mln euro. Z
wypowiedzi by³ego premiera Kazimie-
rza Marcinkiewicza wiemy, ¿e w
Niemczech zebrano 1 mln euro na
og³upienie polskiego spo³eczeñstwa i
przeforsowanie tak idiotycznej ustawy.
Niemcy dali sobie na to 2 lata, jednak-
¿e dokonano tego w przeci¹gu 6 mie-
siêcy i to za kwotê 200 tysiêcy euro.
To jest odpowiedŸ jak nasze media
wspieraj¹ obce rynki, jak nasze spo³e-
czeñstwo podchodzi do bezpieczeñ-
stwa ¿ywnoœciowego kraju oraz jak
dbamy o rozwój ekonomiczny Polski.
Wprowadzaj¹c, jako jeden z nielicz-
nych krajów UE, zakaz uboju rytual-

nego zabiliœmy przys³owiow¹ kurê zno-
sz¹c¹ z³ote jajka.

Rolnicy w stosunku do cen sku-
pu z 2012 roku stracili ponad 2 z³ na
kilogramie ¿ywca. Zakaz uboju trady-
cyjnego ma przede wszystkim wymiar
ekonomiczny: utrata rynku arabskie-
go i ¿ydowskiego, a wraz z tym po-
gorszenie kondycji polskich rzeŸni, za-
k³adów miêsnych i gospodarstw ro-
dzinnych. Ponadto aspekt spo³eczny,
czyli znacz¹ca utrata miejsc pracy. W
kraju w którym mamy 2 mln zareje-
strowanych bezrobotnych, z którego
wyjecha³o  na zachód za chlebem 1,8
mln obywateli, a  w 2014 wyjazd pla-
nuje kolejne pól miliona, to takie dzia-
³ania nie mieszcz¹ siê w g³owie.

To co wyprawiaj¹ stowarzysze-
nia Greenpeace i Animals to czysta
hipokryzja i dzia³anie na szkodê pol-
skiego spo³eczeñstwa. Tymi sprawa-
mi powinny zaj¹æ siê s³u¿by specjal-
ne.

Osobiœcie boli mnie, ¿e ubole-
wa siê nad ubojem rytualnym, który
nie jest niczym innym ni¿ ubój trady-
cyjny, w momencie gdy transport zwie-
rz¹t kupowanych taniej u nas odbywa
siê na du¿e odleg³oœci,  czêsto bez wody
i paszy, do Czech, Niemiec, a  nied³u-
go te¿ na Litwê.

Ciekawi mnie z jakich Ÿróde³ i
na czyje zlecenie powy¿sze stowarzy-
szenia s¹ finansowane. W  momencie
kiedy ludzie umieraj¹ pod przychodnia-
mi, a media o tym nie mówi¹, rodzi siê
pytanie czy parlamentarzyœci Niemiec,
Danii, Litwy czy Francji s¹ g³upsi od
naszych? - chyba nie, gdy¿ tam dba
siê o swojego producenta i miejsca
pracy we w³asnym kraju.

Kolejn¹ strat¹ dla naszego spo-
³eczeñstwa jest strata wizerunkowa w
stosunku do naszych starszych  w wie-
rze braci i braci muzu³manów. Czy
chcemy by p³onê³y œwi¹tynie jak ostat-
nio meczet w Gdañsku?

Czy mo¿liwy jest powrót pol-
skich firm na intratne rynki wschod-
nie?

Nie bêdê wymienia³ kto jak g³o-
sowa³ w lipcu ale zapewniam, ¿e rol-
nicy  wiedz¹, pamiêtaj¹ i na pewno tego
nie zapomn¹. Uprawianie hipokryzji
przez niektóre partie polityczne przy-
czyni³o siê do tego, ¿e powrót na te
rynki jest w najbli¿szym czasie niemo¿-

liwy. Gratulujê wyœmienitych ustaw dla
naszych wybrañców  z Wiejskiej. Ju¿
nied³ugo bêd¹ siê do nas zwracaæ o
g³osy, a my im przypomnimy dzia³ania
szkodz¹ce polskiemu rolnictwu.

Rolnicy sami musz¹ naprawiaæ
b³êdy z Wiejskiej i dlatego Polskie Izby
Rolnicze za³o¿y³y Obywatelski Komi-
tet Inicjatywy Ustawodawczej, który
przygotowa³ projekt ustawy  przywra-
caj¹cy ubój rytualny. Apelujemy do
wszystkich którzy rozumiej¹ ten temat
o poparcie, z³ó¿my podpisy w Biurach
Podlaskiej Izby Rolniczej. Zjednoczmy
siê i poka¿my si³ê polskiego rolnika bo
tylko wtedy bêd¹ siê z Nami liczyæ.

Ju¿ nied³ugo czeka nas uwol-
nienie rynku mleka, czy Polska jest
na to przygotowana?

Uwolnienie kwot mlecznych
niesie ze sob¹ du¿e ryzyko destabili-
zacji i eliminacji s³abych podmiotów na
rynku. Przypomina mi to regulacjê ryn-
ku cukru po której Polska z eksporte-
ra sta³a siê importerem cukru, kiedy
nie zadbano o interesy ekonomiczne
kraju. Najbardziej boleœnie odczu³o to
województwo podlaskie: straci³o je-
dyn¹, najlepsz¹ cukrowniê i zosta³o
pozbawione prawa do uprawy co od-
bi³o siê niekorzystnie na rolnictwie

województwa. Nasze mleczarnie s¹
nowoczesne i przerabiaj¹ ponad 1/4
mleka w kraju, ale nie s¹ w stanie do-
konaæ koncentracji produkcji i fuzji czy
po³¹czeñ miêdzy sob¹, która jest nie-
zbêdna do walki o rynek zbytu. Nale-
¿y g³oœno mówiæ, ¿e to bêdzie opiera³o
siê na obni¿ce cen skupu mleka przy-
najmniej przez jakiœ okres i na rynku
pozostan¹ tylko najlepsi. Moje obawy
s¹ uzasadnione gdy¿ dotychczas nasi
prominentni decydenci nie zadbali o
¿aden zak³ad przetwórczy rolno-spo-
¿ywczy. Upad³a cukrownia, PMB i
ch³odnia. Obawiam siê, ¿e nie bêd¹
p³akaæ równie¿ nad mleczarniami. Je-
¿eli nasze mleczarnie nie po³¹cz¹ siê
w jeden silny podmiot nie wytrzymaj¹
rynku i lobbingu zachodniego. Powin-
ni to zrozumieæ prezesi podlaskich mle-
czarñ .

A co z rynkiem trzody? Czy
producenci ¿ywca wieprzowego
mog¹ spaæ spokojnie?

Ceny skupu ¿ywca nie s¹ sta-
bilne, du¿e zak³ady miêsne kupuj¹ pó³-

tusze z zachodu wspieraj¹c duñskie
czy holenderskie rolnictwo. Bezpow-
rotnie straciliœmy nasz¹ hodowlê za-
rodow¹, jesteœmy tuczarni¹. Ponad 3
mln prosi¹t rocznie wje¿d¿a do nasze-
go kraju. Nasza obecnoœæ na rynku
rosyjskim jest zagro¿ona i zale¿na od
polityki.

Od wiosny tego roku nic nie s³y-
chaæ o dzia³aniach zespo³u ds. odbu-
dowy pog³owia œwiñ przy MRiRW, a i
tak za³o¿enia podstawowe czyli wspie-
ranie gospodarstw hoduj¹cych przy-
najmniej 150 macior s¹ nierealne do
wdro¿enia. Coraz mniej jest wójtów,
którzy odwa¿¹ siê wydaæ pozytywn¹
decyzjê na rozbudowê chlewni w swo-
jej gminie. Na rynku utrzymaj¹ siê tyl-
ko wielcy gracze, a nie œrednie gospo-
darstwa rodzinne daj¹ce miejsca pra-
cy w swojej okolicy.

Co na to wszystko Izby rolni-
cze?

Naszym marzeniem jest aby
Izby mia³y uprawnienia takie jak izby
francuskie i niemieckie. W tym zakre-
sie jakie mamy uprawnienia robimy
wszystko co mo¿liwe i informujemy
wszystkich o zagro¿eniach. Dzia³ania,
pisma, wyst¹pienia Izby s¹ dostêpne
na naszej stronie internetowej.
Wszystkie omawiane tu problemy maj¹
odzwierciedlenie w pismach i uwagach
do projektów. Nasz¹ nadrzêdn¹ rol¹
jest reprezentowanie œrodowiska rol-
niczego, bez wzglêdu czy to siê komuœ
podoba czy nie.

Pracê na roli u³atwi³oby popraw-
ne zdefiniowanie rolnika aktywnego
oraz gospodarstwa rodzinnego. Roz-
wi¹¿e to problemy przekazania gospo-
darstwa nastêpcom i sprawi, ¿e dop³a-
ty bezpoœrednie trafi¹ do  producen-
tów, a nie do tzw.   rolników z Mar-
sza³kowskiej czy Lipowej.

Zbli¿a siê koniec roku, wiêc
¿yczê wszystkim podlaskim rolnikom i
ich najbli¿szym spokojnych i szczêœli-
wych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, pe³-
nych wzruszeñ i radoœci oraz wszel-
kiej pomyœlnoœci w Nowym 2014
Roku.                         z wiceprezesm

Podlaskiej Izby Rolniczej
Ryszardem £apiñskim

rozmawia³a Ewa £empicka

Problemy rolnictwa
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Andrzej Dunaj, prezes KSB

Grupa, zosta³ laureatem 22. edycji

Konkursu Wzorowego Agroprzed-

siêbiorcy RP 2013.

W tym presti¿owym plebiscy-
cie nagradza siê najlepszych przedsiê-
biorców z sektora agro

G³ówne uroczystoœci odby³y siê
w pi¹tek (06.12) w Muzeum Kolekcji
im. Jana Paw³a II (Galeria Porczyñ-
skich) w Warszawie. Oprócz przed-
stawicieli agrobiznesu, na uroczystoœæ
przybyli reprezentanci kancelarii pre-
zydenta RP, parlamentu, rz¹du, samo-
rz¹du, œwiata nauki.

- Tu spotykaj¹ siê najlepsi z naj-
lepszych. Wasz sukces nie by³ poprze-
dzony wielkimi debatami politycznymi,
ale ciê¿k¹ prac¹, kompetencjami i
ogromnymi wyrzeczeniami – zauwa-
¿y³a Maria Zwoliñska, radca general-
ny w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi.

Z kolei wicemarsza³ek Sejmu
Eugeniusz Grzeszczak (PSL) pochwa-
li³ przedsiêbiorców za wk³ad w rozwój
polskich gospodarstw.

- Polskie rolnictwo jest bardzo
cenione w Europie. To zas³uga firm

takim jak wasze – powiedzia³ Grzesz-
czak.

Laureaci konkursu zamiast tra-
dycyjnych statuetek, podczas gali
otrzymuj¹ z³ot¹ szablê, jako symbol
walecznoœci i tradycji. W œrodowisku

Z³ota szabla dla KSB
rolnym konkurs potocznie nazywa siê
"AgroOskarami". W tym roku jedna z
naród powêdrowa³a do firmy z woj.
podlaskiego – KSB Grupa z miejsco-
woœci Sto³owacz (niedaleko Bielska
Podlaskiego).

- Wielk¹ radoœci¹ i wyró¿nie-
niem jest ju¿ to, ¿e firma z tak niewiel-
kiej miejscowoœci zosta³a zauwa¿ona.
A przyznanie mi tytu³u Wzorowego
Agroprzedsiêbiorcy RP to ogromny
honor i zaszczyt – powiedzia³ tu¿ po
otrzymaniu z³otej szabli Andrzej Du-
naj, prezes KSB Grupy.

Firma spod Bielska Podlaskie-
go, to wytwórca konstrukcji stalowych,
ale przede wszystkim wiod¹cy na ryn-
ku producent wszelkich hal przemy-
s³owych, w tym nowoczesnych i w
pe³ni zmechanizowanych budynków
inwentarskich. KSB Grupa zas³ynê³a
z budowy pierwszej w kraju obory w
stylu holenderskim. We wnêtrzu bu-
dynku precyzyjnie usytuowano wzglê-
dem siebie wszystkie grupy zwierz¹t,
zastosowano specjalne: ruszty, wygro-
dzenia, kurtyny, legowiska, œwietliki
itd. Dodatkowo obiekt jest w pe³ni
skomputeryzowany, zosta³ bowiem

wyposa¿ony m.in. w: nowoczesne ro-
boty udojowe Lely Astronaut, robot do
podgarniania paszy Lely Juno oraz ro-
bot do usuwania odchodów Lely Di-
scovery.

Dla polskich rolników jest ona
innowacyjna, choæ w Niderlandach to
ju¿ standard. Aby j¹ odwzorowaæ kon-
struktorzy Grupy wielokrotnie podgl¹-
dali Holendrów. KSB to tak¿e produ-
cenci obór sterowanych online.

Zwyciêzcy konkursu nagradzani
s¹ w trzech kategoriach: Wybitny
Agroprzedsiêbiorca RP, Wzorowy
Agroprzedsiêbiorca RP i Zas³u¿ony
Promotor Agrobiznesu RP. Kandyda-
tów do tytu³u rekomenduj¹ osoby bê-
d¹ce autorytetami w zakresie agrobiz-
nesu i rolnictwa. KSB Grupê poleci³a
m.in. rodzina z Lizy Nowej, wicemi-
strzowie Krajowi Agroligi 2007 której
firma ze wsi Sto³owacz wybudowa³a
niedawno nowoczesn¹ oborê, któr¹
mo¿na obs³ugiwaæ zdalnie, np. za po-
œrednictwem tabletu czy laptopa.

Organizatorami plebiscytu jest
redakcja ,,Agro’’ i Stowarzyszenie
AgrobiznesKlub

EWA SOKÓLSKA
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Uczniowska dyscyplina, wyso-
ki poziom nauczania  i jedyny w Pol-
sce dyrektor szko³y œredniej z
tytu³em doktora habilitowane-
go (dr hab. in¿.).

To siê sta³o w Bielsku
Podlaskim!

Nim do tego wydarze-
nia dosz³o wiele pokoleñ kadr
pedagogicznych, dyrektorów,
a tak¿e wychowanków -
uczniów na dobre imiê tej pla-
cówki musia³o zapracowaæ.
Pozwolê sobie wymieniæ kil-
ka zacnych nazwisk: W okre-
sie istnienia szko³y funkcjê dy-
rektorów pe³nili kolejno: Piotr
Burzyñski, Daniel Marcinkie-
wicz, Zygmunt DŸwilewski, Andrzej
Margañski, W³adys³aw Gr¹dzki, Tade-
usz Hancewicz, Aleksander Wiœniew-
ski, Józef Œliwko, Stefan G³adysz.
Obecnie: Miko³aj Jalinik.

MIKO£AJ JALINIK - dyrektorski ewenement w skali kraju
Funkcjê zastêpców dyrektora

szko³y pe³nili: Wac³aw Kokot, Tadeusz

¯och, Józef Œliwko, Jadwiga Petkie-
wicz, Zofia Jakubiuk. Obecnie: Gra-
¿yna Zawalich.

Byli dyrektorzy, którzy stawiali
tylko na edukacjê, inni próbowali edu-

kacjê po³¹czyæ z kultur¹, a jeszcze inni
edukacjê ze sportem.

Dzia³ania te przyno-
si³y sukcesy i zapisane zo-
sta³y w historycznych an-
na³ach

Dr hab. in¿. nauk
ekonomicznych, dyrektor
Zespo³u Szkó³ nr 4 w Biel-
sku Podlaskim – Miko³aj
Jalinik, to cz³owiek, który
zalety swoich pedagogów
i wychowanków potrafi³
po³¹czyæ.

Dziœ szko³a bryluje
w nauczaniu, odnosi du¿e
sukcesy w sporcie, a kul-
turaln¹ pere³k¹ ca³ego

Podlasia jest dzia³aj¹cy przy wspomnia-
nej szkole od 1972 r. zespó³ pieœni i
tañca „Podlaskie Kuku³ki”, którego za-
³o¿ycielami byli -  dyr. Aleksander Wi-
œniewski i nauczyciel zawodu Miko³aj

Turkowicz, piewca ludowych tradycji.
Szko³a ma te¿ odnotowanych

corocznie wiele sukcesów sporto-
wych, które przynosz¹ jej chlubê.

Najwiêksze jednak, to sukcesy
nauczania – wielu uczestników olim-
piad na ró¿nych szczeblach i ich lau-
reatów, którzy liderowali na wielu
p³aszczyznach tematycznie zawodo-
wych.

Uda³o  siê Panu Panie Dyrek-
torze.

Nie zazdroœcimy Panu tytu³u
Profesora, bo to efekt ¿mudnej i ciê¿-
kiej Pana  pracy.

Zazdroœcimy jedynie takiej
wspania³ej kadry nauczycielskiej i
uczniów, którzy walcz¹ ju¿ w tym m³o-
dym wieku o swój image.

Z wielkim szacunkiem

Ryszard Œwierczewski
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Czy to przypadek, czy zamierzone dzia³anie Wójta na rok przed wybora-
mi samorz¹dowymi? To jest pytanie.

Mieszkañcy gminy Wyszki s¹ zbulwersowani zachowaniem gminnych
w³adz. Czy¿by nie by³o jeszcze innych potrzeb w tym niewielkim œrodowisku?

Dlaczego wsparcia w³odarzy otrzymuje w³aœnie Strabla, czy dlatego, ¿e
podczas ka¿dych wyborów tam obecny wójt zyskuje najwiêcej g³osów, ¿e z
stamt¹d pochodzi obecny przewodnicz¹cy rady gminy i buduj¹ ju¿ przedwy-
borcz¹ koalicjê?

„My wam Wójcie g³osy do urny, a wy nam drogi, choæ ma³o znacz¹ce
wybudujecie, jak nie dziœ to jutro, ale pozwalaj¹ce do g³osów wyborczych do-
trzeæ?”

Wa¿ne te¿ bêdzie przedwyborcze wsparcie miejscowego proboszcza z
ambony, a wiêc i jego trzeba wesprzeæ (solidny i ³adny parking przed koœcio³em,
asfaltowany kawa³ drogi). Za jak¹ cenê i czyim kosztem wybudowano pytam?

A teraz fakt poparty cyframi.
Ta droga nosz¹ca miano – „”przebudowanie skrzy¿owania drogi powia-

towej Nr 1575B z drog¹ w Strabli wraz z budow¹ miejsc postojowych” przebu-
dowana zosta³a ³¹cznym kosztem 365 tys. z³, przy czym koszt gminy wyniós³
250 tys., a powiatu 115 tys.

Przy takiej hojnoœci w³odarzy gminy zapewne zabraknie funduszy na inne,
a mo¿e bardziej potrzebne inwestycje. Zapewne te¿ ta proporcja wk³adu po-
wiat, a gmina mog³aby wygl¹daæ zupe³nie inaczej i odwrotnie.

Tu dowód, ¿e w³adza gminy dla ludu strablañskiego (czytaj: wyborców)
chcia³a pokazaæ, kto jest jej zbawc¹?

Czy nie ma w tej gminie innych i wa¿niejszych potrzeb?
O nich napiszê wkrótce. Napiszê te¿ o spo³ecznych inicjatywach, gdzie

ponieœli koszty czasu i w³asne wk³ady finansowe prawdziwi spo³ecznicy, by
zaradziæ niemocy miejscowej w³adzy.

Dziœ tego nie uczyniê ze wzglêdu zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia i Sylwestra, a po nich ci¹g dalszy nast¹pi. Bêd¹ kolejne cyfry, komenta-
rze, opinie.                                                                                             (GL)

5 grudnia br. w Bielskim Domu
Kultury odby³y siê konsultacje z miesz-
kañcami miasta w sprawie projektu
bud¿etu miasta na 2014 rok. Zastêpca
Burmistrza Walentyna Szymczuk roz-
poczê³a konsultacje minut¹ ciszy, aby
uczciæ pamiêæ Œp. Eugeniusza Bere-
zowca - Burmistrza Miasta Bielsk
Podlaski, który niespodziewanie zmar³
25 listopada br.

W konsultacjach uczestniczyli
Zastêpcy Burmistrza Walentyna
Szymczuk i Jan Radkiewicz, Skarbnik
Miasta Janusz Panasiuk, Sekretarz
Miasta Tamara Korycka oraz kierow-
nicy referatów Urzêdu Miasta, którzy
udzielali odpowiedzi na pytania zada-
ne przez mieszkañców

Projekt bud¿etu miasta na rok
2014 omówi³ Skarbnik Miasta Janusz
Panasiuk przedstawiaj¹c zebranym, ¿e
bêdzie to bud¿et nadwy¿kowy. Docho-
dy bêd¹ stanowi³y kwotê
69 566 813 z³. Wydatki przyjêto w
kwocie 68 999 213 z³. Najwiêksz¹ po-
zycj¹ wydatkow¹ jest oœwiata i wy-
chowanie w kwocie 25 882 471 z³,
tj. 37,51% wydatków ogó³em, a ko-

W grudniu 2013 roku w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Narwi od-
by³y siê warsztaty w ramach projektu
„Tworzyæ ka¿dy mo¿e…”. By³y to
warsztaty robótek rêcznych, które pro-
wadzi³a Halina Birycka.

Podczas warsztatów ich
uczestniczki mia³y mo¿liwoœæ zapozna-
nia siê z haftem richelieu, krzy¿yko-
wym oraz szyde³kowaniem. Dziêki
temu powsta³y piêkne serwetki, obru-
sy, ozdoby choinkowe itp. Prace wy-
konane przez narwianki zostan¹ za-

 Dzia³ania inwestycyjne gminy Wyszki
oscyluj¹ wokó³ Strabli

Od lat mieszkañcy Juchnowca
Koœcielnego zabiegali u miejscowych
w³adz o stworzenie systemu na dro-
dze, który zapobieg³by ich bezpieczeñ-
stwu na skrzy¿owaniu ulic w pobli¿u
koœcio³a.

Pêdz¹ce pojazdy, zagra¿a³y tak
starszym osobom, jak i dzieciom po-
d¹¿aj¹cym do miejscowej szko³y.

Myœlano, myœlano i za kadencji
ówczesnego wójta Czes³awa Jakubo-
wicza „Pi³sudskiego” zrodzi³a siê kon-
cepcja budowy ronda. Na sesjach rady
gminy trwa³ prawdziwy bój. Wójt Ja-
kubowicz stawia³ na budowê ronda, a
jego przeciwnicy z przewodnicz¹cym
Rady Gminy z Krzysztofem Marcino-
wiczem na czele stawiali temu pomy-
s³owi stanowczy opór. Krytykowali nie
tylko pomys³, ale te¿ koszty budowy.
¯adne argumenty sugerowane przez
wójta nie trafia³y do mózgownic, ani

przewodnicz¹cego rady, ani te¿ jego
popleczników.

Odby³y siê wybory samorz¹do-
we Cz. Jakubowicz ust¹pi³ stanowiska
K. Marcinowiczowi i sytuacja zmieni-
³a siê diametralnie. Srebrow³osy wójt
ruszy³ do dzia³ania, zacz¹³ realizowaæ
projekty swego poprzednika. A rozpo-
czê³o siê to od budowy ronda, które
jak siê okazuje by³o trafne, czy jednak
zostan¹ docenione przez obecne w³a-
dze? Czy rondo zostanie nazwane –
im. pomys³odawcy Cz. Jakubowicza
„Pi³sudczyka”?

¯artujê, pomników nie stawia
siê ludziom za ¿ycia, ale nie kaleczy
siê te¿ projektów pomys³odawców, by
póŸniej za nie zbieraæ laury, co czyni
dzisiejszy w³odarz gminy Juchnowiec
Koœcielny.

 £adnie tak? A beee!
(GL)

Czyje imiê otrzyma wybudowane rondo?
Juchnowiec

Narew

Warsztaty robótek rêcznych
prezentowane na wystawie podsumo-
wuj¹cej ca³y projekt.

Projekt „Tworzyæ ka¿dy
mo¿e…” realizuje nieformalna grupa
„Twórczo zakrêceni” dzia³aj¹ca przy
Gminnej Bibliotece Publicznej w Na-
rwi. Jest on wspó³finansowany ze
œrodków Programu „Dzia³aj Lokalnie
VIII” Polsko-Amerykañskiej Funda-
cji Wolnoœci realizowanego przez Aka-
demiê Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Oœrodka Dzia³aj Lokalnie w Haj-
nówce.                   PI UGm Narew

Konsultacje z mieszkañcami
Bielska Podlaskiego

lejn¹ pomoc spo³eczna 11 222 509 z³ co
stanowi 16,26%. Na inwestycje pla-
nuje siê przeznaczyæ 10 786 332 z³.

G³ówne tematy podnoszone
przez mieszkañców dotyczy³y wyko-
nania i modernizacji ulic m.in.: Kruczej
wraz z zau³kami, Asnyka, Dêbowej,
Modrzewiowej, zau³ka ul. Jagielloñ-
skiej, drogi do Hryniewicz Du¿ych czy
te¿ nieodp³atnego przejêcia dzia³ki przy

ul. Wspólnej z przeznaczeniem na dro-
gê. Mieszkañcy mieli okazjê nie tylko
zadaæ pytania dotycz¹ce projektu bu-
d¿etu, ale równie¿ z³o¿yæ petycje bez-
poœrednio na rêce Zastêpców Burmi-
strza.

Oprócz tematów dotycz¹cych
modernizacji dróg miejskich podniesio-
ne zosta³y przez mieszkañców spra-
wy zwi¹zane z wydatkowaniem œrod-
ków na promocjê miasta, wspó³pracê
z miastami partnerskimi, w tym obcho-
dów Dni Bielska Podlaskiego, szkole-
niem pracowników Urzêdu, elektro-
niczne wdra¿anie us³ug dla ludnoœci
oraz œrodków przeznaczonych na
sport.

PI UM Bielsk Podlaski
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W dniach 6-8.grudnia br. Stu-
dio Piosenki dzia³aj¹ce przy Hajnow-
skim Domu Kultury wziê³o udzia³ w
Miêdzynarodowym Festiwalu Piosenki
Radia Jard w Bia³ymstoku. Hajnów-
kê reprezentowa³y solistki oraz zespo-
³y: Ma³e HDK i SPE HDK.“

Jury po wys³uchaniu bardzo
wielu wykonawców z Polski, Bia³oru-
si i Rosji przyzna³o nastêpuj¹ce nagro-
dy i wyró¿nienia hajnowskim reprezen-
tantom:
soliœci do lat 7
* wyró¿nienie - Ola Wo³czyk
soliœci 8-10 lat
* II miejsce - Maria Sawicka

Sukcesy Studia Piosenki z Hajnówki
na Miêdzynarodowym Festiwalu

Piosenki w Bia³ymstoku

* III miejsce - Wanda Ginszt
soliœci 11-13 lat
* II miejsce - Iza Karczewska
* wyró¿nienie - Kasia Dru¿ba
soliœci 14-16 lat
* wyró¿nienie - Karolina Mirek
soliœci powy¿ej 16 lat
* II miejsce - Ada Prusinowska
* IV miejsce - Julita Wawreszuk
* VI miejsce - Renata Tuszyñska
zespo³y 11-16 lat
* I miejsce - Ma³e HDK
zespo³y powy¿ej 16 lat
* I miejsce - Studio Piosenki HDK

PI HDK

6.12.2013r., supermarket "Spo³em" PSS w Hajnówce. Na zewn¹trz sza-
leje huragan Ksawery, wewn¹trz klienci t³umnie korzystaj¹cy z upustów ceno-
wych z okazji 10-lecia istnienia tej placówki handlowej. Oprócz zakupów mieli
mo¿liwoœæ wys³uchania piosenek i ogl¹dania popisów tanecznych w wykona-
niu m³odzie¿y z Hajnowskiego Domu Kultury.

Na zaproszenie kierownictwa Spó³dzielni przyby³a równie¿ 5-osobowa
ekipa dzia³aczy Oddzia³u Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
która, wyposa¿ona w glukometry i paski do pomiarów przez Pani¹ Mariolê
Krystoñ-Serafin przedstawicielkê znanej firmy ROCHE, w przeci¹gu trzech
godzin zmierzy³a poziom cukru w organizmach 177 osób. U zdecydowanej
wiêkszoœci badanych poziom ten mieœci³ siê w normach okreœlonych przez

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, tzn. na czczo 90-110 mg/dl i po posi³ku
100-160 mg/dl, ale zdarzy³y siê pomiary wykazuj¹ce znaczne ich przekrocze-
nia, czyli ponad 200, a nawet 300 mg/dl. "Rekordzista" mia³ a¿ 540. Oczywi-
œcie, wszystkie osoby z ponadnormatywnymi wynikami zosta³y poinformowa-
ne o koniecznoœci z³o¿enia wizyty w poradni diabetologicznej (w Hajnówce
budynek szpitala, dr Marek Kociêcki i w Bielsku Podlaskim ul. Jagielloñska 32,
dr Ma³gorzata Pietrzak-Zakrzewska.

A "Œwiêty Miko³aj stale kusi³ (?!) czekoladowymi cukierkami ...
Stanis³aw Siwek

foto: Ewa Rudnicka, Jan Kozak.

MIKO£AJKOWE BADANIA

17 grudnia br.przedstawiciele "Wieœci Podlaskich" i Portalu Podlaski
Bluszcz w osobach redaktorów naczelnych z³o¿yli wizytê w Podlaskim Oddzia-
le Stra¿y Granicznej w Bia³ymstoku.Koñcz¹ca rok wizyta mia³a na celu podziê-
kowanie zespo³owi prasowemu POSG za dotychczasow¹ wspó³pracê z naszy-
mi mediami.Rzeczniczce,pani pp³k Annie Wójcik i zastêpcy,pani kpt.Krystynie
Zdanowicz wrêczono dyplomy i albumy.Spotkanie sta³o siê okazj¹ do poznania
nowego komendanta POSG,p³k Andrzeja Rytwiñskiego,z którym wywiad za-
mieœcimy w styczniowym numerze "Wiesci Podlaskich".                       (piw)

Wizyta w Podlaskim Oddziale
Stra¿y Granicznej
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Dnia 21 listopada 2013 r. odby³ siê fina³ Wojewódzkiego Konkursu Wie-
dzy Ekologicznej „Ró¿norodnoœæ biologiczna i formy ochrony przyrody w Pol-
sce”. Poznaliœmy m³odych mieszkañców Podlasia, którzy udowodnili, jak wa¿-
na jest dla nich ochrona przyrody.

„Woda, woda wszêdzie jest, jeœli bêdziemy siê ni¹ dzieliæ” – to has³o
wymyœli³a m³oda mieszkanka Delhi, a sta³o siê ono oficjalnym sloganem 2013
roku, og³oszonego przez  Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjedno-
czonych Miêdzynarodowym Rokiem Wspó³pracy w Dziedzinie Wody. St¹d,
obok tematów typowo ekologicznych, g³ówny temat IV edycji Wojewódzkiego
Konkursu Wiedzy Ekologicznej dotyczy³ wody. Gimnazjaliœci poznawali zagad-
nienia zwi¹zane ze stanem wód, zw³aszcza Podlasia, ich zagro¿eniami i ochron¹.
Podobnie jak w ubieg³ych latach równie¿ w tym roku konkurs spotka³ siê z
du¿ym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli - do etapu szkolnego przyst¹pi-
³o a¿ 590 uczniów reprezentuj¹cych 50 podlaskich szkó³! Wartoœæ edukacyjna
tego wydarzenia wynika tak¿e z faktu, i¿ konkurs nie tylko mobilizuje do pog³ê-

biania swojej wiedzy, ale równie¿ uczy samodzielnych obserwacji przyrodni-
czych, a tak¿e sporz¹dzania ich dokumentacji. W tym roku m³odzi ekolodzy w
autorskich rozprawach, pracach badawczych i prezentacjach uwzglêdniali te-
mat „wodny” . Niektórzy z nich mieli okazjê zaprezentowaæ je publicznie w
trakcie uroczystego fina³u, który odby³ siê 21 listopada b.r. Tego dnia 49 gimna-
zjalistów przyst¹pi³o do testu, sk³adaj¹cego siê z piêædziesiêciu pytañ dotycz¹-
cych ekologii klasycznej oraz walorów przyrodniczych podlaskich parków na-
rodowych i krajobrazowych, a w szczególnoœci traktuj¹cych zasoby wodne tych
terenów. Na podstawie wyników testu Komisja Konkursu w sk³adzie: Dr Cze-
s³aw Oko³ów – przewodnicz¹cy Komisji, oraz cz³onkowie: Joanna Adamczew-
ska, Katarzyna Nowicka, Marzenna Bielonko, Ma³gorzata Karczewska i Ewa
Majewska,  wy³oni³a jedenastu finalistów, którzy „zmierzyli siê” w czêœci ust-
nej.

Zwyciêzcami IV edycji Konkursu zostali:
1. Kowalczyk Natalia, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Bia³owie¿y, opie-

kun Iwona Lickiewicz
2. Kucharska Julia, Zespó³ Szkó³ w Jaœwi³ach, opiekun Gra¿yna Kuc
3. Kurop Anna, Publiczne Gimnazjum Dwujêzyczne nr 32 w Bia³ymsto-

ku, opiekun Agnieszka Gryczkowska
4. Danilczuk Anna, Publiczne Gimnazjum nr 16 w Bia³ymstoku, opiekun

Halina Arciszewska
5. Smoktunowicz Beata, Zespó³ Szkó³ z Dodatkow¹ Nauk¹ Jêzyka Bia-

³oruskiego w Hajnówce, opiekun Anna Wasiluk
6. Czemiel Izabela, Publiczne Gimnazjum Nr 6 z Oddzia³ami Dwujêzycz-

nymi im. Seweryna Nowakowskiego w Bia³ymstoku, opiekun Anna Œwiêtkow-
ska

7. Karolczak Ewa, Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wies³awa Kazanec-
kiego w Bia³ymstoku, opiekun Irena Gryc

8. Kendyœ Justyna,  Zespó³ Szkó³ z Dodatkow¹ Nauk¹ Jêzyka Bia³oru-
skiego w Hajnówce, opiekun Alina Plis

9. Soko³owska Anna, Publiczne Gimnazjum nr 8, im. Ks. Mazowieckie-
go Janusza I w £om¿y, opiekun Gra¿yna Dworakowska

10. Zalewski £ukasz, Publiczne Gimnazjum Nr 32 Dwujêzyczne w Bia-
³ymstoku, opiekun  Agnieszka Gryczkowska

W tym roku uroczysty fina³ odby³ siê w Instytucie Biologii Ssaków PAN
w Bia³owie¿y, a przy realizacji konkursu wspó³pracowa³y: Biebrzañski Park
Narodowy, Narwiañski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Regional-
na Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Bia³ymstoku, Park Krajobrazowy Pusz-
czy Knyszyñskiej, Suwalski Park Krajobrazowy i £om¿yñski Park Krajobrazo-
wy Doliny Narwi.  Konkurs uzyska³ Honorowe Patronaty: Podlaskiego Kura-
tora Oœwiaty w Bia³ymstoku, parków narodowych i krajobrazowych, Regional-
nej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Bia³ymstoku,  Zarz¹du Regionu Podla-
skiego NSZZ Solidarnoœæ, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Instytutu Bio-
logii Ssaków PAN w Bia³owie¿y. Dofinansowany by³ ze œrodków WFOŒiGW
w Bia³ymstoku. Ponadto wsparcia finansowego udzielili: Zarz¹d Regionu Pod-
laskiego NSZZ Solidarnoœæ, Starostwo Powiatowe w Hajnówce i  Regionalna
Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Bia³ymstoku. Gratulujemy wszystkim finali-
stom i ich nauczycielom, dziêkujemy wszystkim instytucjom wspó³pracuj¹cym i
zapraszamy do udzia³u w V edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekolo-
gicznej.

Hanna Schmidt, Bia³owieski Park Narodowy

Fina³ IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej
Ró¿norodnoœæ biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce
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NAREWKA                   NAREWKA                   NAREWKA

1  grudnia  br.  w  hajnowskim
Muzeum  i  Oœrodku    Kultury  Bia³o-
ruskiej   otwarto  wystawê  najlepszych
prac  dostarczonych  na  XX  Prze-
gl¹d  Sztuki  Nieprofesjonalnej  Ziemi
Hajnowskiej   Hajnówka  2013   oraz
podsumowano  dotychczasowy  doro-
bek  amatorów  plastyków  i  rzeŸbia-
rzy.  Z  tej  okazji  Hajnowski  Dom
Kultury  wyda³  piêkny  folder  o  wy-
stawie.  Zawiera  on  równie¿   wykaz
nazwisk   wszystkich  uczestników
przegl¹dów  na  przestrzeni  lat  1994
– 2013.

W  ci¹gu  dwudziestu  lat   (1994
--  2013)  swe  prace  zg³osi³o   na
konkurs  207  osób,  w  tym  109  ko-
biet  i  98  mê¿czyzn.  Najczêœciej bra-
li  w  nim  udzia³  Andrzej  Bo³tryk,
Mieczys³aw   Dudzin, Piotr  Gagan,
Daniel  Gromacki,  Boles³aw  GwoŸ-
dzik,  Miko³aj  Jagodnicki,  Andrzej
Ja³oza,  Miko³aj  Janowski  (11  razy),
Diana  Jañczuk  (10),  Tamara  Kier-
delewicz  (10),  Micha³  Koc,  Miko³aj
Korch,  Janusz  Kulesza,  Irena
£uksza,  Beata  Marsza³ek,  Ma³go-
rzata  Mróz,  Stanis³aw Poskrobko,
Mateusz  Rybak,  S³awomir  Rybak,
Marek  Sakowski,  Danuta  Staniszew-
ska  (10),  Eugeniusz  Wiœniewski  i
Jerzy  ̄ ukowski.

W  tym  roku  do  przegl¹du
prace   dostarczy³y  34  osoby  (w  tym
10  kobiet  i  24  mê¿czyzn).  W  kate-
gorii  „malarstwo”  pierwsze  miejsce
zajê³a  Jadwiga  Wiluk   (za  obraz
„Zimowa  droga”),  drugie  --  Miko³aj
Janowski  (obraz  „Wywózka  drew-
na”)  i  trzecie  miejsce   Miros³aw
Chilimoniuk  (obraz  „Zwózka  siana”).
Wyró¿nienia  otrzymali  Jaros³aw
Hackiewicz  (obraz  „Kwiaty”),  Dia-

Jubileuszowy  przegl¹d

Amatorskie  te¿  piêkne
na  Jañczuk   (obraz  „Dziêcio³”),  Je-
rzy  £ukaszuk  (obraz  „W³adys³aw
IV”),   S³awomir  Rybak  (obraz
„MroŸny  zachód  s³oñca”)  i  Helena
Szczygo³  (obraz  „Maki”).

W  kategorii  „rysunek”  naj-
lepsz¹   pracê   przedstawi³   do   oce-
ny  Janusz  Kulesza  (obraz  „Portret”).
Równorzêdne  drugie  miejsce  jury
przyzna³o  Tamarze  Kierdelewicz
(obraz  „Portret  kobiety”)  i  Januszo-
wi  Niekraszowi   (obraz  „bez  tytu-
³u”).

W  kategorii  „rzeŸba”    pierw-
sze  miejsce  przyznano  Miko³ajowi
Jagodnickiemu  (rzeŸba  w  drewnie
„Adam  i  Ewa”).  Wyró¿nienia  otrzy-
mali   Mieczys³aw  Dudzin  (rzeŸba  w
drewnie  „Witajcie”)  i  Miko³aj  Korch
(rzeŸba  w  drewnie  „Nie  dotykaj
mnie”).

W  kategorii  „technika  w³a-
sna”   nagrodzono  collage  Stanis³a-
wa  Poskrobko  oraz  wyró¿niono  pra-
ce  Wies³awa  Konopki  i  Jerzego
¯ukowskiego.

W  gronie  twórców  niepe³no-
sprawnych  jury  nagrodzi³o  prace
Witolda  Aleksiejuka,  Zofii  Æwikow-
skiej,  Krzysztofa  Jurczaka  i  Janu-
sza  Lisiewicza  z  Powiatowego
Oœrodka  Wsparcia  w  Hajnówce
oraz  Leszka  Grygoruka  i  Waldema-
ra  Podziewskiego  z  Domu  Pomocy
Spo³ecznej  „Rokitnik”  w  Bia³owie-
¿y.

W  jury  zasiadali:  Janina  Kier-
snowska  - artysta  malarz,  grafik,
Krystyna  Kunicka  - magister  sztuki,
Adam  Œlefarski  - artysta  plastyk i
Jaros³aw  Perszko  - artysta  rzeŸbiarz.

Jan  Cie³uszecki

22  listopada  br.  w  Galerii  im.
Tamary  So³oniewicz  w  Narewce
(powiat  hajnowski)  otwarta  zosta³a
wystawa   fotograficzna  pt.  „45  lat
Zak³adu  Ceramiki  Budowlanej  w
Lewkowie   Starym”  Jerzego  Ro-
wiñskiego.  Jerzy  Rowiñski  praco-
wa³  w  ZCB   jako  zastêpca   kierow-
nika  budowy,  zastêpca   dyrektora  a
póŸniej   zastêpca   prezesa  po  utwo-
rzeniu  spó³ki  z  o. o.  niemal  od  po-
cz¹tku  istnienia  fabryki   a¿  do  cza-
su  przejœcia  na  emeryturê.

Fotowystawa z histori¹
Dokumentalna  ekspozycja

sk³ada  siê  z  83   czarno-bia³ych  zdjêæ.
S¹  na  nich  m.  in.  pierwsi  budowni-
czowie   zak³adu  i  plac  rozleg³ej
budowy.   Wielu  z  nich  dziœ  ju¿  nie
¿yje.  Pozostali  na  zdjêciach  i  we
wspomnieniach.

Wystawa  cieszy  siê  zaintere-
sowaniem  mieszkañców  gminy.  To
historia   du¿ej  firmy  zapisana  na
fotografiach.  Ekspozycjê  mo¿na  obej-
rzeæ  w  godzinach  pracy  galerii.

Tekst  i  fot.  Jan  Cie³uszecki

Autor  zdjêæ  Jerzy  Rowiñski

Wypadek z promilami

2 grudnia br. póŸnym wieczo-
rem w miejscowoœci Kamieñ w pow.
hajnowskim, z nieustalonych na razie
przyczyn kieruj¹cy osobow¹ hond¹ 23-
letni mieszkaniec Hajnówki zjecha³ na
lewy pas jezdni, a nastêpnie na pobo-
cze. Tam auto uderzy³o w drzewo. W
wyniku wypadku siedz¹ca z przodu 20-
letnia pasa¿erka uderzy³a g³ow¹ w szy-

S³u¿by mundurowe odnotowa³y
bê i z urazem twarzy oraz ogólnymi
pot³uczeniami zosta³a przewieziona do
szpitala. Druga z podró¿uj¹cych autem
pasa¿erek w wieku 21-lat z ogólnymi
pot³uczeniami równie¿ zosta³a umiesz-
czona w szpitalu. Policjanci ustalili, ¿e
kieruj¹cy hond¹ 23-latek nie posiada
uprawnieñ do kierowania pojazdami
mechanicznymi, a w chwili wypadku
by³ pijany. Mia³ przesz³o 1,5 promila
alkoholu.

Potr¹cenie na przejœciu

dla pieszych
3 grudnia br. oko³o godziny

14.55 oficer dy¿urny siemiatyckiej
Policji poinformowany zosta³, ¿e na
przejœciu dla pieszych przy ulicy 11Li-
stopada w Siemiatyczach dosz³o do
potr¹cenia pieszego. Natychmiast na
miejsce skierowa³ drogówkê. Na miej-
scu mundurowi ustalili, ¿e 22-letni sie-
miatyczanin kieruj¹cy daewoo tico na
przejœciu dla pieszych potr¹ci³ 14-lat-
ka. Jak wynika³o z relacji œwiadków
ch³opak zosta³ potr¹cony w momen-
cie, gdy schodzi³ ju¿ z przejœcia na
chodnik. Pieszy z ogólnymi pot³ucze-
niami przewieziony zosta³a do szpitala
w Siemiatyczach. Kierowca by³ trzeŸ-
wy. Jak siê okaza³o po podczas spraw-
dzenia samochodu w stacji kontroli mia³
on niesprawne hamulce. Dla kieruj¹-
cego za ra¿¹ce naruszenie zasad bez-

pieczeñstwa w ruchu drogowym poli-
cjanci zatrzymali prawo jazdy.

Potr¹cenie 60-latki  
3 grudnia br. tu¿ przed godzin¹

16.00 dy¿urny bielskiej Policji otrzyma³
zg³oszenie o potr¹ceniu kobiety przez
pojazd na ulicy 3-go Maja. Munduro-
wi natychmiast pojechali na miejsce.
Tam wstêpnie ustalili, ¿e kieruj¹ca
vectr¹ 35-latka jecha³a w kierunku
centrum miasta. Kobieta najprawdo-
podobniej nie zachowa³a nale¿ytej
ostro¿noœci doje¿d¿aj¹c do przejœcia dla
pieszych w pobli¿u budynku S¹du Re-
jonowego. W wyniku tego potr¹ci³a
przechodz¹c¹ przez jezdniê w miejscu
do tego przeznaczonym 60-latkê. Ko-
bieta z urazem klatki piersiowej, mied-
nicy oraz kolana zosta³a przewieziona
do szpitala. Badanie wykaza³o, ¿e kie-
ruj¹ca by³a trzeŸwa.
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