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22 listopada br.nasza
redakcja uczestniczy³a w do-
nios³ej uroczystoœci wmuro-
wania kamienia wêgielnego

pod now¹ siedzibê Banku
Spó³dzielczego w Narew-
ce.Dotychczas,ju¿ od 43
lat,bank mieœci siê przy ulicy

Mickiewicza.Od czerwca
1996 roku funkcjonuje jako
jeden z siedmiu oddzia³ów
Banku Spó³dzielczego w
Brañsku.Bior¹c pod uwagê
stan obecny i perspektywê
rozwojow¹ BS w Narew-

ce,obs³ugê klientów,zaistnia³a
potrzeba budowy nowej sie-
dziby.

Narewkowski Bank

Spó³dzielczy zrzesza obecnie
422 cz³onków,obs³uguje 2.535
rachunków bankowych,w tym
193 rachunki firm i instytu-

cji.Posiada 965 rachunków
oszczêdnoœciowo-rozliczenio-
wych, z tego 46 % klientów
posiada karty p³atnicze, a 23
% klientów ma dostêp do kont
przez Internet.Suma bilanso-
wa banku to kwota 13.137

29 listopada w Muzeum

Kultury Bia³oruskiej w Hajnów-

ce odby³o siê spotkanie z Ro-

bertem Tyszkiewiczem, po-

s³em Platformy Obywatelskiej.

By³o to zebranie w ramach

ogólnokrajowej akcji Platformy

Obywatelskiej "Plan dla Polski".

Pose³ Tyszkiewicz pod-

sumowa³ piêæ lat dzia³alnoœci

gabinetu Donalda Tuska oraz

przedstawi³ pomys³y, które

maj¹ byæ wykonane jeszcze w

tej kadencji. S¹ to dzia³ania do-

tycz¹ce przede wszystkim

wsparcia rodziny i tworzenia

nowych miejsc pracy m.in.

wsparcie w zakupie mieszkañ

dla singli i m³odych ma³¿eñstw,

roczny urlop po urodzeniu

dziecka, powstawanie nowych

¿³obków, dotacje na przedszko-

la, refundacja in vitro, u³atwie-

nia w dostêpie do kredytów dla

ma³ych i œrednich przedsiêbior-

ców, likwidacja tzw. „z³ego

VAT-u” czy deregulacja zawo-

dów. Nie oznacza to jednak, ¿e

rz¹d nie zamierza wspieraæ

równie¿ inwestycji. Szczegól-

nie, ¿e tak jak podkreœla³ pose³,

nie wiadomo jeszcze dok³adnie

kiedy bêdzie uchwalony nowy

bud¿et Unii Europejskiej na lata

2014-2020.

Podczas spotkania nie

oby³o siê bez gor¹-

cych dyskusji.

- Na co

mo¿e liczyæ przed-

siêbiorca w takiej

Hajnówce – pyta³

jeden z hajnow-

skich biznesme-

nów – nie doœæ, ¿e

wiele przepisów

jest dla nas utrud-

nieniem, to jeszcze

p³acimy podatki lokalne takie

same jak w Warszawie?

- Kilkanaœcie lat równie¿

by³em przedsiêbiorc¹ – odpo-

wiada³ pose³ Tyszkiewicz – i

wiem na jakie problemy mo¿-

na napotkaæ. Mam œwiado-

moœæ, ¿e jeszcze nie wszystko

Kamieñ wêgielny Bank Spó³dzielczy w Narewce - nowa siedziba

Tyszkiewicz odwiedzi³ Hajnówkê. Prezentowa³ Plan dla Polski.
uda³o nam siê zmieniæ. Ale

mamy ju¿ gotowe plany, ¿eby

to naprawiæ.

Wielu rozmówców inte-

resowa³ problem pomocy bied-

nym.

- Czy jest szansa uela-

stycznienia przepisów dotycz¹-

cych pomocy rodzinom wielo-

dzietnym? Wiele z nich ¿yje w

skrajnej nêdzy– pyta³a radna

miejska PO, Alicja Chani³o?

-  Nie uwa¿am, ¿eby

wiêkszoœæ polskich rodzin ¿y³a

w nêdzy. Moim zdaniem jest to

margines, choæ oczywiœcie ta-

tys.z³, depozyty to  15.874
tys.z³, portfel kredytowy
osiagn¹³ poziom 10.669 tys.z³!
Przy tym Oddzia³ w Narew-
ce œwiadczy wszystkie us³ugi
jak banki komercyjne.Nowa,
wiêksza, nowoczeœniej wypo-
sa¿ona siedziba Banku okaza-
³a siê inwestycj¹ niezbêdn¹.

Nie wszyscy wiedz¹,¿e
Bank Spó³dzielczy w Narew-
ce powsta³ ju¿ w 1930 roku.W
prywatnym mieszkaniu pana
W³odzimierza Antyporowi-
cza,przy ul.Mickiewicza roz-
pocz¹³ dzia³alnoœæ jako Kasa
Stefczyka.Pod koniec 1937
roku,zrzesza³ ju¿ 211 cz³on-
ków,posiada³ wk³ady oszczêd-
noœciowe w kwocie 843 z³,a
obligo kredytowe w wysoko-
œci blisko 10.000 z³.Wojna
przerwa³a dzia³alnoœæ Kasy
Stefczyka w Narewce.Dopie-
ro 17 grudnia 1961 roku na ze-
braniu za³o¿ycielskim, podjêto
decyzjê o powo³aniu w Na-
rewce Spó³dzielni Oszczêdno-
œciowo-Po¿yczkowej pod
nazw¹ Bank Spó³dzielczy, któ-
ry znalaz³ siedzibê w mieszka-
niu pana Arkadiusza Garusto-
wicza przy ul.Mickiewicza.W
1969 roku,narewkowski Bank
Spó³dzielczy przeszed³ do w³a-
snej siedziby, równie¿ przy ul.
Mickiewicza, gdzie dzia³a do-
t¹d.

Na uroczystoœæ wmu-
rowania kamienia wêgielnego
przybyli wszyscy dyrektorzy
Oddzia³ów BS w Brañsku,do-
tychczasowa pani Prezes

Zdzis³awa Maksymiuk -Hono-
rowa Obywatelka Gminy Na-

rewka - Zarz¹d BS w Brañ-
sku,szefowie Policji,Stra¿y
Granicznej,administracji sa-
morz¹dowej pod przewodnic-

twem wójta Miko³aja Pawil-
cza, prezes Banku w Narew-
ce Tamara Moroz wraz z pra-
cownikami oraz miejscowi
proboszczowie,prawos³awny
ksi¹dz Aleksander Surel i ka-
tolicki ksi¹dz Grzegorz Ku³a-
kowski, którzy poœwiêcili akt
erekcyjny.Firma budowlana

Majka z Siemiatycz,podci¹-
gnê³a ju¿ mury przysz³ego ban-

ku do 1 piêtra - wiosn¹ 2013
roku pewnie bêdzie przecina-
nie wstêgi.Mieszkañcy gminy
jak i liczni przeje¿d¿aj¹cy têdy

turyœci korzystaæ bêd¹ wiêc
ju¿ z nowej,nowoczesnej sie-
dziby Banku Spó³dzielczego w
Narewce.

(Wies³aw Pietuch,

fot.Wies³aw S.Soko³owski)

kie przypadki siê zdarzaj¹. Czê-

sto to wykluczenie spo³eczne

trudno w³aœciwie okreœliæ. Jest

to bardzo z³o¿ony problem, ale

na pewno bêdziemy o nim dys-

kutowaæ.

Tak¿e ochrona zdrowia

interesowa³a przyby³ych na

spotkanie.

- W tym

Planie dla Polski

brakuje mi czwar-

tej nogi, tj. opieki

zdrowotnej –

mówi³ jeden z

mieszkañców Haj-

nówki.

- Có¿

mamy kolejn¹ od-

s³onê corocznej

wojny o finansowanie tej opie-

ki. Bardzo kibicujê ministrowi

Aru³kowiczowi, który mówi o

decentralizacji NFZ. Bêdzie to

moim zdaniem rozwi¹zanie ko-

rzystne i pod wzglêdem finan-

sowym oraz rozwi¹zuj¹ce wiele

dotychczasowych problemów,

z którymi musieli siê borykaæ

ludzie – odpowiada³ Tyszkie-

wicz.

Na zakoñczenie spotka-

nia pad³y równie¿ pytania do-

tycz¹ce braku dostêpnoœci

drewna opa³owego dla lokal-

nych spo³ecznoœci.

- Wiele razy ju¿ siê na

ten temat wypowiada³em, wiêc

powiem krótko – mówi³ pose³

– w moim odczuciu Lasy Pañ-

stwowe maj¹ odpowiednie in-

strumenty, ¿eby to drewno za-

pewniæ. Trzeba je tylko uru-

chomiæ.

Wizyta pos³a Tyszkiewi-

cza odby³a siê w ramach ob-

jazdu województwa podlaskie-

go. Odwiedzi³ on równie¿ Miel-

nik, Moszczonê Pañsk¹, Sie-

miatycze. Zadeklarowa³, ¿e ju¿

niebawem ponownie odwiedzi

Hajnówkê, tym razem rozma-

wiaæ ju¿ tylko o lokalnych pro-

blemach mieszkañców tych

terenów.

Mateusz Gutowski
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Wiktor Wo³kow w jury
hajnowskiego konkursu prze-
wodniczy³ dwa lata w 2010 i
w 2011r. W tegorocznej edy-
cji „chadza po niebiañskich

rozstrzygniêto ogólnopolski
konkurs fotograficzny POD-
LASIE W OBIEKTYWIE.
Jest to ju¿ ósma edycja kon-
kursu. W tym roku zg³osi³a siê

skiego, siêgaj¹ dalej na
wschód- w granicach obecnej
Bia³orusi, a tak¿e na po³udnie.
Podlasie w swej historii zmie-
nia³o granice pañstwowe, dla-
tego organizatorzy pozwolili na
historyczne podejœcie do te-
matu.

W g³ównej mierze Pod-
lasie kojarzone jest z wyj¹t-
kow¹ przyrod¹- Puszcz¹ Bia-
³owiesk¹, Knyszyñsk¹, rozle-
wiskami Biebrzy i Narwi,
zwierzêtami, ale równie¿
piêkn¹ architektur¹ drew-
nian¹, domami, cerkwiami ale
równie¿ ludŸmi. Podlasie to
nie tylko babcie w chustkach
i ¿ubry, ale rozwijaj¹ce siê
wyraŸnie centra. Dlatego zde-
cydowanie i jednog³oœnie jury

wybra³o I nagrodê.
W  jury konkursu zdjê-

cia oceniali: Jan Walencik
wraz z ¿on¹ Bo¿en¹ Walen-
cik- fotograficy i filmowcy-
dokumentaliœci przyrody, auto-
rzy wszystkim doskonale zna-
nego „Têtna pierwotnej Pusz-
czy”. Trzeci juror to Jaros³aw

Konkurs fotograficzny PODLASIE W OBIEKTYWIE otrzyma³ imiê Wiktora Wo³kowa
Chyra- fotografik, wydawca,
autor najnowszego albumu
„Jedyna Puszcza Bia³owie-
ska”, najd³u¿ej zwi¹zany z

konkursem, bo od piêciu lat.
Komisja po bardzo

¿mudnych i trudnych obradach
przyzna³a nastêpuj¹ce nagro-
dy:

I NAGRODA:
Józef Niedzielko z Bia-

³egostoku
II NAGRODA:
Tomasz Poskrobko z

Bia³egostoku
Agnieszka Czarnocka z

Warszawy
III NAGRODA:
Piotr Œwiderski z Biel-

ska Podlaskiego
Dariusz Czy¿ewski z

Bia³egostoku
WYRÓ¯NIENIE:
Kazimierz Jankowski z

Bia³egostoku
Pawe³ Tadejko z Bia³e-

gostoku
Piotr W¹sowicz z Haj-

nówki
Zbigniew Podsiad³o z

Sosnowca
W Y R Ó ¯ N I E N I E

SPECJALNE:
Adam Panfiluk z Haj-

nówki
Krzysztof Onikijuk z

Hajnówki
Nad konkursem patro-

nat objê³y: www.wrotapodla-
sia.pl , www.hajnowka.pl ,
www.infopodlaskie.pl.

Sponsorzy nagród w
konkursie:

- Muzeum i Oœrodek
Kultury Bia³oruskiej w Haj-
nówce

- Urz¹d Miasta Haj-
nówka w ramach realizacji
projektu p.n. „Przygraniczny
Alians Etniczny”

- Wojewódzki Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Bia³ymstoku

- Regionalna Dyrekcja
Lasów Pañstwowych w Bia-
³ymstoku

- Starostwo Powiatowe
w Hajnówce

- Wydawnictwo
www.Chyra.pl

- Internetowa bibliote-
ka www.komunikat.org

Dziêkujemy wszystkim
sponsorom, oraz uczestnikom.

Wystawê zdjêæ mo¿na
ogl¹daæ w Muzeum Bia³oru-
skim w Hajnówce do X 2013r.

 ORGANIZATOR:
Muzeum i Oœrodek

Kultury Bia³oruskiej w Haj-
nówce, ul. 3 Maja 42, 17-200
Hajnówka

www.muzeumbialoru-
skie.hajnowka.pl

Agnieszka Tichoniuk

Fot. A. Tichoniuk,

W. Tichoniuk

Z Miros³awem Stepa-

niukiem, nowym dyrektorem

Bia³owieskiego Parku Na-

rodowego, rozmawia Mate-

usz Gutowski

Mateusz Gutowski:

Panie dyrektorze czy star-

tuj¹c do konkursu nie mia³

pan obaw? Wokó³ Parku

tworzy siê wiele konflik-

tów, a dyrektorzy ostatnio

zmieniaj¹ siê tam jak w ka-

lejdoskopie?

Miros³aw Stepaniuk:
Z natury jestem cz³owiekiem

otwartym i lubi¹cym wyzwa-
nia. Uwa¿am te¿, ¿e podstaw¹
wszelkich rozs¹dnych dzia³añ
jest dialog. Bez tych trzech
czynników w³aœciwie nie ma
sensu podejmowania siê tego
wyzwania. Tym bardziej nie
mo¿e byæ mowy  o rozwi¹zy-
waniu konfliktów i budowaniu
p³aszczyzny wspó³pracy.
Zreszt¹ uwa¿am, i¿ s³owo
„konflikt” jest w stosunku do
sytuacji, jaka ma miejsce w
regionie Puszczy Bia³owieskiej
mocno przesadzone i nad wy-
raz czêsto nadu¿ywane. Spo-
wodowa³o to utrwalenie siê
bardzo szkodliwego wizerun-
ku, ju¿ nie tylko relacji jakie
wystêpuj¹ miêdzy ró¿nymi
podmiotami, ale tak¿e same-
go Parku i ca³ej Puszczy Bia-
³owieskiej. Tymczasem nie
jest tak, ¿e jedna strona jest
bia³a a druga czarna, jedni
maj¹ ca³¹ racjê, a pozostali
wcale. Trzeba po prostu usi¹œæ

i spokojnie rozmawiaæ, rozma-
wiaæ i jeszcze raz rozmawiaæ.
Trzeba do tego podejœæ spo-
kojnie, z rozwag¹ i rzeczowo.
Mówiæ o faktach, podpieraj¹c
siê potwierdzonymi argumen-
tami i traktuj¹c drug¹ stronê
jak partnera, a nie jak rywala
czy wroga. Oczywiœcie, ¿e
konflikty siê zdarzaj¹, ale uwa-
¿am, ¿e akurat w odniesieniu
do sytuacji w Puszczy Bia³o-
wieskiej, maj¹ one czêsto oso-
biste pobudki i i wynikaj¹ z nie-
spe³nienia siê osób, które je
próbuj¹ podsycaæ. To nie jest
dobre. Ale ja startujê tutaj z
otwart¹ kart¹, nie maj¹c ¿ad-
nego udzia³u w tych nieporo-
zumieniach, które by³y wcze-
œniej. Myœlê, ¿e pozwoli mi to
rozmawiaæ z ka¿dym i na ka¿-
dy temat. Moim zdaniem ka¿-
dy spór da siê rozwi¹zaæ, nie
krzywdz¹c przy tym drugiej
strony. Choæ moim g³ównym
zadaniem, powierzonym mi

przez Ministra Œrodowiska,
jest skuteczna ochrona przy-
rody w Bia³owieskim Parku
Narodowym i sprawne zarz¹-
dzanie t¹ jednostk¹, to pragnê
zapewniæ wszystkich miesz-
kañców, ¿e bêdê d¹¿yæ do
wykorzystania faktu s¹siedz-
twa Bia³owieskiego Parku
Narodowego, jako swoistego
impulsu rozwojowego ca³ego
regionu Puszczy Bia³owie-
skiej. Chcia³bym, aby z tego
s¹siedztwa czerpa³a korzyœci
ca³a lokalna spo³ecznoœæ.
Dlatego te¿ moj¹ koncepcj¹
jest wyjœæ jak najszerzej z Par-
ku. Poprawiæ jego wizerunek,
przede wszystkim w oczach
spo³ecznoœci lokalnej. A tak¿e
spróbowaæ nawi¹zaæ pe³niej-
szy dialog miêdzy organizacja-
mi pozarz¹dowymi, w szcze-
gólnoœci zajmuj¹cymi siê
ochron¹ przyrody, a mieszkañ-
cami tych terenów i samorz¹-
dami. Myœlê, ¿e w relacjach

miêdzy parkiem, a tutejszymi
mieszkañcami, ¿adnych pro-
blemów nie bêdzie. Trzeba
wykorzystaæ to, ¿e ten park
jest, bo to mo¿e pos³u¿yæ roz-
wojowi ca³ego regionu.

M.G: Jak¹ pan widzi

wspóln¹ p³aszczyznê dzia³a-

nia miêdzy Parkiem, a

gmin¹ Bia³owie¿a?

M.S: Trudno mówiæ na
razie o konkretach. Na po-
cz¹tku podstaw¹ musi byæ roz-
mowa z samorz¹dem. Musi-
my usi¹œæ i przedyskutowaæ
wszystko, co jest mo¿liwe do
realizacji na styku Gmina-
Park. A póŸniej zacz¹æ wdra-
¿aæ w ¿ycie poszczególne za-
dania. Mog¹ byæ to wspólnie
realizowane projekty, czy te¿
pomoc Parku w zdobywaniu
ró¿nych funduszy, które bêd¹
s³u¿yæ spo³ecznoœci lokalnej.
Wydaje mi siê, ¿e jest ogrom-

II Nagroda - ogieñ  fot. Tomasz Poskrobko

³¹kach z aparatem ale jest z
nami, patrzy z góry”- jak po-
wiedzia³ Jan Walencik, przy-
jaciel zmar³ego i tegoroczny
przewodnicz¹cy komisji kon-
kursowej. Wiktor Wo³kow po-
nad czterdzieœci lat fotografo-
wa³ pejza¿e i przyrodê pó³noc-
no - wschodniej Polski. Mia³
charakterystyczny styl, jego
zdjêcia przez lata sta³y siê
wrêcz ikon¹ naszego regionu,
znakomicie oddaj¹c piêkno
jego natury. Konkurs „Podla-
sie w obiektywie”, którego
organizatorem jest Muzeum i
Oœrodek Kultury Bia³oruskiej
w Hajnówce, rozwija siê z
roku na rok, poziom fotografii
wzrasta, a najlepszym uhono-
rowaniem dzia³añ organizato-
rów jest nadanie imienia mi-
strza fotografii rodem z Pod-
lasia.

30 listopada 2012 roku

rekordowa liczba 76 osób,
nadsy³aj¹c 220 fotografii Pod-
lasia. Zg³osili siê uczestnicy z
ca³ej Polski i nie tylko, ale naj-
wiêcej z województwa podla-
skiego. 51 osób to fotograficy
oczywiœcie z Hajnówki, Bia-
³egostoku i okolic, Bielska
Podlaskiego, Narewki, Bia³o-
wie¿y. 23 osoby nades³a³y pra-
ce z pozosta³ych województw
Polski, w tym z Poznania,
Wroc³awia, Nowego S¹cza,
Sosnowca, Gdañska, Warsza-
wy, £odzi. Nades³ane zosta³y
równie¿ prace z Brzeœcia na
Bia³orusi. Zg³oszenia zosta³y
pokazane na mapce. Przygo-
towaliœmy równie¿ zestawie-
nie w formie mapy pokazuj¹-
ce miejscowoœci fotografo-
wane przez uczestników.
Miejscowoœci te wykraczaj¹
niekiedy poza obszar obecnej
mapy województwa podla-

Cd. str. 5

Chcê rozmawiaæ z ka¿dym
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7 grudnia br. na Wydziale Za-
rz¹dzania Politechniki Bia³ostockiej
odby³o siê Podlaskie Forum Agrotury-
styczne. To wa¿ne przedsiêwziêcie
zorganizowane zosta³o przez Sekreta-
riat Regionalny Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich, Politechnikê Bia³o-
stock¹, Podlask¹ Regionaln¹ Organi-
zacjê Turystyczn¹ oraz Podlaski Oœro-
dek Doradztwa Rolniczego w Szepie-
towie. Forum spotka³o siê z du¿ym
zainteresowaniem – wziê³o w nim
udzia³ oko³o 150 osób, przedstawicieli
samorz¹du terytorialnego, Lokalnych
Grup Dzia³ania, stowarzyszeñ agrotu-
rystycznych, kwaterodawców.

Przy okazji wrêczono nagrody i
wyró¿nienia w konkursie „Przyjazna
wieœ”.

Konferencjê otworzy³ gospo-
darz obiektu, prof. dr hab. in¿. Joani-
cjusz Nazarko – Dziekan Wydzia³u

Zarz¹dzania Politechniki Bia³ostockiej
wspólnie z Kazimierzem Baszko –
Wicemarsza³kiem Województwa Pod-
laskiego.

Wyk³ady,które spotka³y siê z
du¿ym zainteresowaniem, prowadzili
dr in¿. Miko³aj Jalinik z Katedry Tury-
styki i Rekreacji Politechniki Bia³o-
stockiej o rozwoju bran¿y agrotury-
stycznej w województwie podlaskim,
Katarzyna Œnieciñska prezes Lokalnej
Grupy Dzia³ania „Kraina Bobra” o
wymaganiach formalnych dla osób
prowadz¹cych agroturystykê, Euge-
niusz Kowalski prezes Stowarzysze-
nia Agroturystycznego „¯ubr” o pro-
blemach zwi¹zanych z ¿ywieniem i
noclegami osób korzystaj¹cych z kwa-
ter agroturystycznych. Joanna Czar-
kowska z PODR w Szepietowie za-
prezentowa³a wyniki inwentaryzacji
kwater agroturystycznych w woj. pod-

W listopadow¹ niedzielê
(25.11.br.),odby³ siê Zjazd Sprawoz-

dawczo-Wyborczy Podlaskiego
Zwi¹zku Pszczelarzy w Bia³ymsto-
ku.Delegaci reprezentowali licz¹c¹
blisko 400 cz³onków organizacjê.Bar-
dzo wa¿n¹ organizacjê w panoramie
polskiego rolnictwa i ekologii.Prasa
niemal codziennie zamieszcza publika-
cje dotycz¹ce kondycji pszczó³ i to nie
tylko w Polsce,ale i na œwiecie.Pro-
blemem jest zamieranie i zanikanie
pszczelich rodzin.Nie ma jednoznacz-
nie okreœlonych przyczyn tego niepo-
koj¹cego zjawiska.Wiele naukowych
opinii sprowadza siê do stwierdzenia,¿e
bez pszczó³ pojawi¹ siê ogromne pro-
blemy z produkcj¹ roœlinn¹ ¿ywnoœci i

na p³aszczyzna do wspó³pracy. Myœlê,
¿e warto wyjœæ nie tylko do samorz¹-
du, ale tak¿e do samych mieszkañców.
Na pewno nie odmówiê ¿adnego za-
proszenia do rozmów i rzeczowej dys-
kusji.

M.G: A co z samym funkcjo-

nowaniem Parku? Jakie wed³ug

pana wizji maj¹ byæ jego priorytety

rozwoju?

M.S: Na pewno bêdê k³ad³ na-
cisk na pozyskiwanie funduszy, które
maj¹ s³u¿yæ nie tylko ochronie przyro-
dy w samym Parku, ale równie¿ szer-
szej wspó³pracy w regionie. Uwa¿am,
¿e trzeba wyjœæ z samym Parkiem
poza jego struktury, czyli zrobiæ coœ
wiêcej dla ca³ego regionu. To wi¹¿e
siê równie¿ z poprawieniem wizerun-
ku parku wœród mieszkañców. Do-
tychczas nie by³o to realizowane w
wystarczaj¹cym stopniu. A jest to bar-
dzo istotna sprawa. Wa¿ne jest, aby
znaleŸæ tak¹ wizjê rozwoju, która chro-
ni¹c nasze dobro narodowe pozwoli
godnie i w dostatku ¿yæ lokalnym spo-
³ecznoœciom, i byæ dumnym z tego, ¿e

to dobro jest u nich za p³otem.
M.G: Na pocz¹tku naszej

rozmowy wspomnia³ pan o tym, ¿e

bêdzie chcia³ pan zmieniæ postrze-

ganie organizacji pozarz¹dowych

przez lokaln¹ spo³ecznoœæ. Jak

mia³oby siê to odbyæ?

M.S: Oczywiœcie bêdzie to za-
le¿a³o od dwóch stron. Myœlê, ¿e Park
w tych najistotniejszych kwestiach,
które s¹ problemowe, powinien zabie-
raæ g³os i braæ udzia³ w dyskusji. Po-
winien wyjaœniaæ zagadnienia zwi¹za-
ne z ochron¹ przyrody, t³umaczyæ ja-
kie s¹ konsekwencje ochrony, ale tak-
¿e jakie korzyœci. Chcia³bym, ¿eby ta
dyskusja by³a rzeczowa. Wiarygodnoœæ
i obiektywnoœæ bêdzie w tej dyskusji
najwa¿niejsza. To oczywiœcie nie bê-
dzie zale¿a³o tylko ode mnie. To zale-
¿y od samych uczestników dyskusji,
ale jestem jak najbardziej otwarty na
pomoc przy organizacji debat, spotkañ
czy te¿ konsultacji na ten temat. I
chcia³bym, ¿eby uczestniczyli w nich
wszyscy, bez wzglêdu na to, jak skraj-
ne na dzieñ dzisiejszy maj¹ pogl¹dy.
Miejmy te¿ odwagê przyznania siê do

b³êdów, je¿eli takie pope³niliœmy, przy-
znania racji naszym adwersarzom je-
¿eli oka¿e siê, ¿e takow¹ mieli. To
wszystko ma w³aœnie s³u¿yæ tworze-
niu wspólnej wizji rozwoju regionu i
póŸniej jej skutecznemu wdra¿aniu.

M.G Panie dyrektorze cze-

go panu ¿yczyæ na pocz¹tku tej no-

wej drogi zawodowej?

M.S: Myœlê, ¿e ¿yczliwoœci i
otwartoœci ludzi, z którymi bêdzie mi
dane wspó³pracowaæ. Nie odrzucania
mnie ju¿ na samym pocz¹tku tej drogi,
tylko dlatego, ¿e ktoœ kiedyœ zaszuflad-
kowa³ mnie wed³ug jakichœ kryteriów,
które nawet mi osobiœcie nie s¹ zna-
ne. Zapraszam do otwartej, nie anoni-
mowej rozmowy, zadawania pytañ,
dyskusji, nie zaœ  obrzucania mojej oso-
by jakimiœ niepotwierdzonymi zarzuta-
mi i informacjami. Jednak niestety,
zanim zd¹¿y³em odebraæ nominacjê na
dyrektora, pojawi³y siê ju¿ na pewnych
blogach pierwsze „potwierdzone infor-
macje” o braku moich kompetencji,
wiedzy i oczywiœcie ustawionym „jak
zwykle” konkursie. Tego oczywiœcie
sobie nie ¿yczê i polemiki z takimi oso-

bami prowadziæ nie bêdê.
M.G: Dziêkujê za rozmowê.

Miros³aw Stepaniuk - ur. 5 lip-

ca 1962 roku w Hajnówce. Ukoñ-

czy³ Uniwersytet Marii Curie-Sk³o-

dowskiej w Lublinie, specjalnoœæ

kszta³towanie i ochrona œrodowiska.

W 2009 roku uzyska³ stopieñ dok-

tora Nauk o Ziemi w zakresie geo-

grafii, w Instytucie Geografii i Prze-

strzennego Zagospodarowania Pol-

skiej Akademii Nauk w Warszawie.

Wieloletni wyk³adowca uczelni wy-

¿szych, cz³onek wielu organizacji i

stowarzyszeñ (m.in. Polskiej Aso-

cjacji Ekologii Krajobrazu, Pol-

skiego Towarzystwa Geograficzne-

go, Polskiego Towarzystwa Ochro-

ny Ptaków, Zwi¹zku Ukraiñców

Podlasia). Od 2006 roku prezes

Zarz¹du Lokalnej Grupy Dzia³ania

„Puszcza Bia³owieska”, a od 2011

roku jest jednoczeœnie prezesem

Zarz¹du Podlaskiej Sieci Lokalnych

Grup Dzia³ania.

Cd. ze str. 3

Chcê rozmawiaæ z ka¿dym

Podlaskie Forum Agroturystyczne
laskim, a Ewa Kulikowska, dyrektor
Departamentu Rolnictwa i Obszarów
Rybackich Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Podlaskiego dokona³a
prezentacji dzia³añ Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich na rzecz agrotu-
rystyki.

Treœæ wyst¹pieñ wyk³adowców
i dyskusjê mo¿na „œci¹gn¹æ” z Inter-
netu (www. podlaskie. ksow. pl)

Polecamy, bo to cenny materia³
informacyjno-szkoleniowy.

Og³oszono wyniki konkursu
„Przyjazna wieœ” na najlepszy projekt
w zakresie infrastruktury, realizowa-
ny na terenach wiejskich przy wspar-
ciu œrodków unijnych. W dziedzinie
infrastruktury technicznej I miejsce
zdoby³a gmina Dubicze Cerkiewne za
projekt „Przebudowa, rozbudowa oraz
wyposa¿enie Gminnego Oœrodka
Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych”,

II miejsce  gmina Filipów za projekt
„Zagospodarowanie pla¿ gminnych w
Filipowie Czwartym i Wólce”, a III
miejsce gmina Kleszczele za projekt
„Budowa budynku zaplecza sanitarne-
go do obs³ugi k¹pieliska przy zalewie
w Repczycach”.

W finale wojewódzkim, w ka-
tegorii infrastruktura techniczna I miej-
sce zdoby³a gmina Narewka za pro-
jekt „Oœrodek Edukacji Ekologicznej
w Siemianówce”, II miejsce gmina
Orla za projekt „Zagospodarowanie
centrum miejscowoœci Orla”, a III
miejsce gmina Perlejewo za projekt
„Remont œwietlicy w Czarkówce Ma-
³ej”.

Cieszy aktywnoœæ i sukcesy
gmin naszego regionu. Gratulacje !

(piw)

Zjazd pszczelarzy

pasz.Wœród przyczyn niekorzystnych
zjawisk podaje siê roœlinnoœæ modyfi-
kowan¹ genetycznie,chemizacjê rol-
nictwa,telefoniê komórkow¹.Póki co

podlascy pszczelarze produkuj¹
miód,dbaj¹ o zachowanie zdrowych
rojów,wskazuj¹ na korzyœci p³yn¹ce z

Cd. str. 7
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NAREWKA

Na liœcie podstawowej znalaz³ siê równie¿ projekt prze-
budowy drogi miêdzy Hajnówk¹ i Jelonk¹. Jej ca³kowity koszt
to 73,5 mln z³. Dofinansowanie wyniesie 72,7 mln z³. Realiza-
cja tego przedsiêwziêcia ma poprawiæ dostêpnoœæ komunika-
cyjn¹ tej czêœci naszego regionu.

Zakoñczy³a siê budowa Centrum Badawczo-Rozwojo-
wego przy fabryce IKEI w Koszkach gm. Orla. W centrum
zostanie wykorzystany najbardziej nowoczesny sprzêt. Wpraw-
dzie zacznie ono dzia³aæ wiosn¹  2013 roku ale ju¿ teraz zatrud-
niono w nim cztery osoby.

Po kilku miesi¹cach Prokuratura zakoñczy³a œledztwo
w sprawie tzw. afery siatkarskiej w Hajnówce. Wg. Prokura-
tury Bazyli Stepaniuk, by³y wiceburmistrz Hajnówki i Euge-
niusz Saczko by³y przewodnicz¹cy rady Miasta nie pope³nili
czynu zabronionego nie wpisuj¹c do oœwiadczeñ maj¹tkowych
pe³nionych  spo³ecznie funkcji w zarz¹dzie   stowarzyszenia
siatkarskiego. W miêdzyczasie jednak obaj stracili swoje funk-
cje. Czy teraz  w ramach naprawy szkód wyrz¹dzonych im –
jak siê okazuje - nies³usznym oskar¿eniem, wróc¹ na swoje
funkcje?

Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy w Bacikach zostanie po-
³¹czony z Samodzielnym Publicznym Zak³adem Opieki Zdro-
wotnej w Siemiatyczach. Ta uchwa³a radnych Sejmiku Woje-
wództwa to ju¿ kolejna  decyzja na mocy której marsza³ek po-
zbywa siê podleg³ych sobie placówek zdrowotnych. Starosta
siemiatycki zamierza poszerzyæ dzia³alnoœæ ZOL w Bacikach
o psychiatrê dzieciêc¹.

Nie by³o afery

IKEA inwestuje

Du¿e pieni¹dze
na przebudowê dróg

Siemiatycze

Marsza³ek pozbywa siê kolejnego
zak³adu opieki zdrowotnej

Hajnówka

25 listopada br. w Haj-
nowskim Domu Kultury od-
by³y siê XIX Prezentacje Ze-
spo³ów Obrzêdowych "Bia³o-
ruski obrzêd na scenie".Zapro-
szono zespo³y z Bielska Pod-
laskiego,Dasz ,Grodzi -
ska,Gródka,KoŸlik,Malen-
nik,Orli,Rybo³ i Zbucza.Zespo-
³y przygotowa³y dawne obrzê-
dy zwane "wieczorkami" oraz
zwi¹zane z ¿niwami, wykop-
kami i innymi pracami w po-
lu,a tak¿e obrzêdami weselny-
mi.Przy licznie zebranej pu-
blicznoœci, by³a to jedna z naj-

Bia³oruskie obrzêdy na scenie

ciekawszych imprez kultural-
no-rozrywkowych w tym roku

w Hajnowskim Domu Kultu-
ry.       (tekst i fot.Jan Cie³uszecki)

Rozstrzygniêto konkurs
plastyczny „Moja cerkiew pa-
rafialna”,zorganizowany przez
Bractwo M³odzie¿y Prawo-
s³awnej przy parafii œw. Trój-
cy w Hajnówce oraz doradcê
metodycznego Lillê Bu-
s³owsk¹. Celem konkursu by³o
ukazanie piêkna architektury
cerkwi. Na konkurs wp³ynê³o
150 prac malarskich,rysunko-
wych i grafik.

W kategorii „przed-
szkola” I miejsce  zaj¹³ Igna-
cy Wo³kowycki, II miejsce
Gabriela Kierdelewicz (oboje
z Przedszkola Nr 5 w Hajnów-
ce), oraz III równorzêdne
miejsce Wiktoria Gawryluk z
Przedszkola Nr 5 i Magdale-
na Gawryluk z Przedszkola Nr

Po raz ósmy odby³ siê
konkurs recytatorski prawo-
s³awnej poezji religijnej „Po-
ezja Ÿróde³”. W tym roku
uczestniczy³o w nim 150
uczniów z Hajnówki, Bia³o-
wie¿y, Bociek, Czy¿, Dubicz
Cerkiewnych, Dubin, Narew-
ki, Nowokornina i Bielska
Podlaskiego. Uczestnicy kon-
kursu prezentowali bardzo
wysoki poziom wykonania.
Przy ikonie i blasku œwiec,
deklamowali wiersze dziesiê-
ciu autorów pisz¹cych w jê-
zykach cerkiewnos³owiañ-
skim, polskim, rosyjskim, bia-
³oruskim i ³emkowskim.

W kategorii „przed-
szkola”, pierwsze miejsce
zaj¹³ Pawe³ Aleksiejuk z
Przedszkola nr 3 w Hajnów-

Moja cerkiew parafialna
2 w Hajnówce.

W kategorii „klasy I –
III szko³y podstawowej”, I
miejsce zaj¹³ Krzysztof Ome-
lianiuk z SP Nr 3 w Hajnów-
ce, II miejsce Rafa³ Wakuluk
z SP Nr 2 w Hajnówce, a III
miejsce Ma³gorzata Topolew-
ska z Zespo³u Szkól w Czy-
¿ach.

W kategorii „klasy IV
– VI szko³y podstawowej”, I
miejsce zdoby³a Gabriela Kar-
bowska z ZSz. Nr 3 w Haj-
nówce, II równorzêdne miej-
sce Magdalena Ow³asiuk z
Zsz. Nr 2 w Hajnówce i
Adam Troc z Zsz. W Dubi-
czach Cerkiewnych oraz III
równorzêdne Patrycja Sie-
miacka z SP w Nowokorninie

i Emilia Golonko z Zsz. Nr 3
w Hajnówce.

W kategorii „gimna-
zjum” I miejsce zajê³a Patry-
cja Baj, II miejsce Kinga Anna
Puc oraz III równorzêdne
miejsce Paulina Janowicz i
Jakub Janucik – wszyscy z
Hajnówki.

W kategorii „szko³y po-
nadgimnazjalne”, na I miejscu
uplasowa³a siê Iwona £uka-
szuk, na II miejscu Aleksan-
dra Jakimczuk oraz na III rów-
norzêdnym miejscu Urszula
Borowik i Maria Krawczyk –
wszyscy z Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego z DNJB w Haj-
nówce.

(Jan Cie³uszecki)

Konkurs recytatorski
ce, drugie miejsce Olga Gie-
rasimiuk, a trzecie Dominika
Niestieruk – obie z Przed-
szkola ne 2 w Hajnówce.

W kategorii „szko³a
podstawowa klasy I – III”, na
pierwszym miejscu uplasowa³
siê Andrzej Babulewicz z Sp
nr 6 w Hajnówce, na drugim
Martyna Bia³owie¿ec z SP w
Czyzach i na trzecim miejscu
Bartosz Jakoniuk z SP nr 6 w
Hajnówce.

W kategorii „szko³a
podstawowa klasy IV – VI”,
pierwsze miejsce zajê³a Alek-
sandra Bus³owska, drugie
Aneta Cyruk i trzecieNatalia
Plis – wszystkie ze Szko³y
Podstawowej nr 6 w Hajnów-
ce.

W kategorii „szko³y

specjalne” pierwsze miejsce
zdoby³a Ewa Czerkawska z
Bielska Podlaskiego i drugie
Tomasz Sadowski z Hajnów-
ki.

W kategorii „gimna-
zjum” najlepiej deklamowa³y
Magdalena Gawryluk i Daria
Czykwin z Hajnówki oraz Ju-
styna Chodakowska z Dubicz
Cerkiewnych (laureatki kolej-
no I, II i III miejsca).

W kategorii „szko³y po-
nadgimnazjalne” pierwsze
miejsce zaj¹³ Damian Surel z
Hajnówki, drugie Magdalena
Romaniuk z Bia³owie¿y, a
trzecie Wioletta Rabczuk z
Hajnówki.

Zwyciêzcom gratuluje-
my !

(Jan Cie³uszecki)

„Puls Biznesu” stwo-
rzy³ listê 500 najlepszych me-
nad¿erów w Polsce. Wœród
czternastu podlaskich mena-
d¿erów, którzy znaleŸli siê na
liœcie trzech prezesów kieruje
firmami majacymi siedzibê w

Bielscy menad¿erowie wœród najlepszych
powiecie bielskim. S¹ to:  Ro-
bert Andrzej Mica³ – Polbud
Bielsk Podlaski (miejsce 296),
Marcin Aleksander Szymczuk
– Naftan Orla (miejsce 303) I
Sergiusz  Pacewicz – Pakplus
Bielsk Podlaski (miejsce 418).

Przy ustalaniu listy brano pod
uwagê: pe³nienie nieprzerwa-
nie funkcji prezesa od 2010 r,
dynamikê wzrostu sprzeda¿y
i zysku, terminowoœæ sk³ada-
nia sprawozdañ finansowych.

(ws)
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Zjazd pszczelarzy

dzia³alnoœci pszczó³ w rolnic-
twie.Wielu z delegatów to lu-
dzie sêdziwi,co wskazywa³o-
by na korzystne skutki zdro-
wotne z pracy w pasie-
kach.Ale i s¹ m³odzi pszcze-

larze,co dobrze rokuje dla tej
dziedziny gospodarki.

Zjazd podsumowa³ mi-
nione cztery lata i dokona³
wyboru nowych w³adz.Cieszy
rozbudowa struktur Podlaskie-
go Zwi¹zku Pszczelarzy,bo-
wiem akces zg³osili koledzy z

powiatu augustowskiego i sej-
neñskiego.Goœæmi Zjazdu byli
m.inn.Miros³aw Worobik,Wi-
ceprezydent Polskiego Zwi¹z-
ku Pszczelarskiego i Ewa Ku-
likowska,Dyrektor Departa-
mentu Rolnictwa i Obszarów

Rybackich Urzêdu Marsza³-
kowskiego Województwa
Podlaskiego.Nagrodzono psz-
czelarzy - statuetkê ks.dr Jana
Dzier¿ona otrzymali Wac³aw
Dudziñski,W³odzimierz Kirej-
czyk,Tadeusz Lipiñski,Kazi-
mierz Radomski i Boles³aw

Cd. str. 5

Zarz¹d Woje-
wództwa Podlaskiego
piêciu osobom przyzna³
Odznakê Honorow¹
Województwa Podla-
skiego. Oto kto bêdzie
nosi³ odznaczenie: He-

lena Koz³owska, dzia-
³aczka spo³eczna ze Sztabi-
na,redaktor naczelna mie-
siêcznika „Nasz Sztabiñski
Dom”, Jaros³aw Augu-

stowski,starosta powia-
tu grajewskiego, prof.

S³awomir Dobrzycki,
kierownika Kliniki Kar-
diologii Inwazyjnej Uni-
wersyteckiego Szpitala
Klinicznego w Bia³ym-
stoku, prof. Jacek Ni-

kliñski, rektor Uniwersytetu
Medycznego w Bia³ymstoku
oraz Aleksy Charkiewicz,
pedagog, za³o¿yciel i wielolet-

Nowi laureaci Odznaki Honorowej
Województwa Podlaskiego

ni animator Zespo³u Pieœni
Hajnowskiego Domu Kultury
„Echo Puszczy”, cz³onek za-
rz¹du Stowarzyszenia Mu-
zeum i Oœrodek Kultury Bia-
³oruskiej w Hajnówce. Odzna-
kê Honorow¹  Województwa
Podlaskiego przyznano rów-
nie¿ Podlaskiej Federacji

Sportu w Bia³ymstoku.

     (wip)

Szymanowski,a medal imie-
niem ks.dr Jana Dzier¿ona
otrzymali Anatol Anto-
niuk,Edward Komenda i Woj-
ciech Tryzna.Przyznano rów-
nie¿ Z³ote,Srebrne i Br¹zowe
Odznaki PZP.

Nowe w³adze Podla-

skiego Zwi¹zku Pszczela-

rzy to:prezes Wojciech Try-

zna,wiceprezesi Wac³aw

Dudziñski i W³odzimierz

Kirejczyk,sekretarz Bole-

s³aw Szymanowski,skarb-

nik Anatol Antoniuk i

cz³onkowie Zarz¹du Romu-

ald Augustynowicz,Dariusz

Kuderko,Tadeusz Lipiñski

i Kazimierz Waszczuk.Ta
ekipa przewodz¹c pszczela-
rzom skupionym w Podlaskim
Zwi¹zku Pszczelarzy bêdzie
pokonywa³a problemy z jaki-
mi przysz³o zmagaæ siê w pod-
laskich i polskich pasie-
kach.̄ yczymy im,spadkobier-
com polskich,królewskich tra-
dycji wszystkiego najlepszego.

(tekst i fot.Wies³aw

Pietuch)

W dniu 12 grudnia 2012

roku delegacja nauczycieli  z

Zespo³u Szkó³ im. Armii Krajo-

wej w Brañsku na czele  z dy-

rektorem Eugeniuszem Jaros³a-

wem Jakimiukiem wziê³a udzia³

w konferencji podsumowuj¹cej

projekt „Edukacja globalna w

szkolnych projektach edukacyj-

nych – kontynuacja” w Oœrod-

ku Rozwoju Edukacji w War-

szawie.

Jednym z punktów kon-

ferencji by³ fina³ konkursów –

prezentacja osi¹gniêæ szkó³ do-

brych praktyk,  wrêczenie na-

gród :

1.Konkurs na najlepszy

Projekt Edukacyjny EG.

2.Konkurs na tytu³

„SZKO£A GLOBALNA 2012„.

Mamy przyjemnoœæ po-

informowaæ , ¿e Komisja Kon-

kursowa ORE w Warszawie

przyzna³a Zespo³owi Szkó³ im.

Armii Krajowej w Brañsku III

miejsce  w ogólnopolskim kon-

kursie na najlepszy Projekt Edu-

kacyjny EG. Tytu³ Projektu

„Dziwny jest ten œwiat”. Pro-

jekt wspó³finansowany w ra-

mach polskiej wspó³pracy roz-

wojowej MSZ RP 2012.  Kon-

kurs prowadzi³y nauczycielki z

ZS w Brañsku: Pani El¿bieta

Wis³ocka i Pani Dorota

Koczewska. W nagrodê

szko³a otrzyma³a  dyplom

oraz instrumenty mu-

zyczne Krajów Po³udnia.

Równie¿ szko³a

zg³osi³a swój udzia³ w

konkursie „Globalna gra

miejska”. Mi³o mam po-

informowaæ, ¿e dru¿yna  z

Gimnazjum z ZS im. Armii Kra-

jowej  w Brañsku  pod kierun-

kiem p. E. Wis³ockiej  zajê³a I

miejsce za globaln¹ grê miejsk¹

„Dostêp do wody w Afryce”

Zawody z kropelk¹. Scenariusz

stworzonej  gry zostanie opu-

blikowany w postaci broszury.

W nagrodê zespó³ zwyciêski

otrzyma³ multimedialne czytniki

e-booków.

    Konkurs na najlepszy Projekt Edukacyjny
Edukacji Globalnej
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