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Jesteœmy po wszel-
kich, zimowych Œwiêtach,
tych najbardziej rodzin-
nych w roku. Jak Pan Kon-
sul wspomina dom, rodzi-
nê?

Urodzi³em siê w cen-
tralnej Bia³orusi, ale czasem
¿artujê, ¿e urodzi³em siê we
W³oszech, bo moja rodzinna
wioska, na brzegu Swis³o-
czy, 60 kilometrów od Miñ-
ska, nazywa siê... Turyn.
Mama urodzi³a nas czworo
– trójkê przed drug¹ wojn¹
œwiatow¹ – ja jestem ju¿ po-
wojenny. Mój tata by³ leka-
rzem, chirurgiem wojsko-
wym, wojnê zakoñczy³ pod
czesk¹ Prag¹ w stopniu ma-
jora, z wieloma odznaczenia-
mi na mundurze. Kiedyœ pró-
bowa³em namówiæ go na
wspomnienia wojenne. Zdo-
by³ siê po namyœle na jedno

zdanie. Synku – ból, ból, ból
i krew, krew, krew...

Œwiêta? W Œwiêta, czy
poza nimi – rodzinê i dom
wspomina siê jak najczulej,
czêsto ze ³z¹ pod powiek¹.

Jak siê zostaje kon-
sulem Republiki Bia³oruœ?
Jaka to s³u¿ba?

Po ukoñczeniu szko³y
œredniej, pracowa³em w Ko-
mitecie Obwodowym Kom-
somo³u w Witebsku. Stamt¹d
zosta³em skierowany do
Moskwy, na wydzia³ konsu-
larny Akademii Dyploma-
tycznej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych ZSRR. Po jej
ukoñczeniu zosta³em pierw-
szym po wojnie konsulem
ZSRR w Szczecinie. Po roz-
wi¹zaniu ZSRR, wróci³em
na rodzinn¹ Bia³oruœ, do
MSZ w Miñsku. Stamt¹d
wyjecha³em jako konsul bia-

³oruski na szeœæ lat do Gdañ-
ska. Wróci³em do MSZ Bia-
³orusi, zostaj¹c ambasado-
rem ds. nadzwyczajnych.
Pracowa³em przy umowach
miêdzynarodowych, ustala-
niu granic Bia³orusi z £otw¹,
Litw¹ i Ukrain¹. W Polsce
uruchamia³em przejœcia gra-
niczne w Bia³owie¿y i na
Kanale Augustowskim.
Dumny jestem, ¿e od ponad
trzydziestu lat pracujê w
s³u¿bie dyplomatycznej Bia-
³orusi, pañstwa za³o¿yciel-
skiego ONZ.

Konsul wprawdzie
jest od czarnej, dyplomatycz-
nej roboty, niemniej praca w
dyplomacji jest fascynuj¹ca
– na ¿ywo tworzy siê histo-
riê.

Jak Pan Konsul oce-
nia obecny stan stosunków
miêdzy naszymi pañstwa-
mi, jak wygl¹daj¹ perspek-
tywy?

Najlepiej stan takich
stosunków oceniaj¹ rz¹dy.
Ale nie uchylê siê od odpo-
wiedzi. Na wstêpie pragnê
zwróciæ uwagê na fakt, ¿e
Polska nie le¿y, jak niegdyœ
mówiono, miêdzy Rosj¹ a
Niemcami. Teraz le¿y miê-
dzy Litw¹, Bia³orusi¹, Ukra-
in¹ a Niemcami. Jesteœmy
waszym najbli¿szym s¹sia-
dem. A z s¹siadem stosunki
powinny byæ jak najlepsze i
wierzê, ¿e takie one wkrótce
bêd¹. Odczuwamy ich polep-
szenie. Przed tygodniem by³
u nas na drugim posiedzeniu
polsko-bia³oruskiej komisji
ds. wspó³pracy gospodarczej
wicepremier Pawlak.

Deklarowa³ zaintere-
sowanie strony polskiej

wspólnymi projektami ener-
getycznymi, naftowymi, ga-
zowymi i w przemyœle che-
micznym. Jesteœmy otwarci
na tê wspó³pracê, dawa³aby
ona szansê na odbudowê po-
ziomu wymiany sprzed kry-
zysu. Jak zapewne wiecie
powsta³ niedawno sojusz cel-
ny miêdzy Rosj¹, Bia³orusi¹
i Kazachstanem – znieœliœmy
granice celne miêdzy naszy-
mi pañstwami. Wasi biznes-
meni dzwoni¹ z pytaniami na
ten temat, a ja twierdzê, ¿e
Bia³oruœ mo¿e byæ atrakcyj-
nym partnerem i przewodni-
kiem na wspomnianym ob-
szarze.

Powstaje strefa Ma³e-
go Ruchu Granicznego ( 30
+ ) , ale miêdzynarodowych
przejœæ granicznych miêdzy
naszymi krajami jest za ma³o
– bêd¹ kolejki ! Postulowa-
liœmy, aby w Bobrownikach
strona polska zbudowa³a
ma³y 12 – 15 metrowy most
i by³by drugi pas drogowy
przez granicê. Dobra szosa
do Bobrownik koñczy siê 3
km przed szlabanem i potem
doje¿d¿a siê po fatalnej, nie
wytrzymuj¹cej standardów
miêdzynarodowych, drodze.
Zmiana tego stanu ma nast¹-
piæ w okolicach 2014 roku.
W sytuacji, gdy np. dzisiaj
kilometr autostrady buduje
siê w dwa miesi¹ce.

Usprawniliœmy polity-
kê wizow¹ miêdzy naszymi
krajami – jeœli potrzeba – to
wydajemy wizê nawet w ci¹-
gu godziny. Pielgrzymi do
Ostrej Bramy otrzymuj¹
wizy z op³at¹ ulgow¹. Ser-
decznie Polaków na Bia³oruœ
zapraszamy – przecie¿ to zie-

mia rodzinna   Koœciuszki,
Mickiewicza, Moniuszki,
Orzeszkowej, Giedroycia i
tylu innych.

Jak siê Panu Konsu-
lowi pracuje na Bia³ostoc-
czyŸnie, gdzie jest tak licz-
na mniejszoœæ bia³oruska ?
Czego ¿yczy³by  Pan miesz-
kañcom tej ziemi i czytel-
nikom „Wieœci Podla-
skich” w 2010 roku?

Bia³ostocczyzna jest
bliska memu sercu. Przy-
je¿d¿a³em, gdy jeszcze nie
by³o tu konsulatu. Pozna³em
wielu wspania³ych ludzi,
wœród nich dwóch ulubio-
nych Micha³ów – Niegiere-
wicza i Bajko. Bardzo ceniê
wspania³e Dni Muzyki Cer-
kiewnej w Hajnówce. To zja-
wisko œwiatowego formatu.
Dziêkujê tej ziemi i ¿yj¹cym
tu ludziom za zachowanie
tradycji, jêzyka i wiary na-
szego narodu. Nie uwa¿am
ich za mniejszoœæ – to tutejsi
– ¿yj¹cy tu od wieków, two-
rz¹cy wszak kulturê Rzeczy-
pospolitej wielu narodów.
Wdziêczny jestem równie¿
Cerkwi Prawos³awnej i jej
hierarchom za duchow¹
opiekê nad tutejszymi Bia³o-
rusinami.

Wszystkim mieszkañ-
com województwa podla-
skiego, równie¿ Waszym
czytelnikom, ¿yczê aby 2010
rok by³ rokiem zdrowia, po-
myœlnoœci,  wszelkich dostat-
ków dla ka¿dej rodziny.

Sobie ¿yczê, abym na-
dal czu³ ciep³o na sercu, pra-
cuj¹c tu jak wœród rodziny i
najbli¿szych przyjació³.

Rozmawia³

Wies³aw Pietuch

„Pracujê tu wœród bliskich„

„Jeœli Komisja „hazardowa”

przeg³osuje, ¿e ¿adnej afery nie

by³o, to bêdzie to dla spo³eczeñstwa

lekcja bezkarnoœci i bezsilnoœci

wymiaru sprawiedliwoœci.”

Barbara Fedyszak-Radziejowska,

socjolog PAN

„Wieœci” rozmawiaj¹ z Micha³em Alaksiejczykiem,
Konsulem Generalnym Republiki Bia³orusi w Bia³ymstoku.

VIII Prezentacje Edukacyjne „Uczelnie w powiecie”
24.02. Hajnówka, 25.02. Bielsk Podlaski, 26.02. Sokó³ka

Wybieramy najpopularniejszego sportowca Gminy.

G³os na wybranego sportowca oddasz na stronie

www.wiescipodlaskie.pl/plebiscyt

lub wysy³ajac sms na nr 666 704 816
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Ekscelencjo, Ksiê¿e
Biskupie, Czcigodni Ksiê-
¿a,  Panie Dyrektorze, Na-
uczyciele i Pracownicy
Szko³y, Rodzice i ucznio-
wie, Szanowni Goœcie!

Radoœæ i duma towa-
rzysz¹ nam w dniu dzisiej-
szym, bowiem sfinalizowa-
ne zosta³o tak d³ugo oczeki-
wane przedsiêwziêcie. Spe³-
ni³o siê marzenie Pana Dy-
rektora, Nauczycieli oraz
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uczniów szko³y i wreszcie
Rodziców, którzy w trosce o
dobro swoich dzieci zabie-
gali o wybudowanie sali
gimnastycznej. Nowa sala
wraz z ca³ym zapleczem
sportowym pozwoli wycho-
wankom szko³y rozwijaæ
pasje i siêgaæ w duchu zdro-
wej rywalizacji po sportowe
trofea. Dlatego gor¹co dzie-
kujê wszystkim, którzy przy-
czynili siê do powstania tego
piêknego obiektu.

W czerwcu 2008 roku
na uroczystoœci nadania
szkole imienia Jana Paw³a II
mówi³am, ¿e wybór Karola
Wojty³y na patrona szko³y
jest ogromnym wyzwaniem
dla nas wszystkich jako lo-
kalnej spo³ecznoœci. Dziœ
wydaje siê, ¿e mamy dowód
na to, ¿e sprostamy temu
wyzwaniu.

Idea budowy sali gim-
nastycznej zrodzi³a siê ju¿
kilka lat temu, a dziêki za-
anga¿owaniu grona ludzi,
którzy widzieli ogromn¹ po-
trzebê jej powstania, dziœ
mo¿emy ogl¹daæ efekty tej

pracy w postaci piêknej sali.
W tym miejscu chcia³abym
bardzo serdecznie podziêko-
waæ radnym Rady Gminy
Bielsk Podlaski obecnej i
poprzedniej kadencji za
przeznaczenie w bud¿ecie
gminy na budowê sali kwo-
ty 2.205.004 z³, Panu Dyrek-
torowi Szko³y i Radzie Spo-
³ecznej Budowy Sali za za-
anga¿owanie, wsparcie i
zbiórkê pieniêdzy, Marsza³-
kowi Województwa Podla-
skiego za przekazanie œrod-
ków z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w wyso-
koœci 841.463 z³, wykonaw-
com, pracownikom Urzêdu
Gminy oraz tym wszystkim,
którzy do³o¿yli starañ , aby
powsta³ ten piêkny obiekt.
Ca³kowity koszt budowy sali
wyniós³ 3.046.467 z³.

Sport w szkole jest
istotnym czynnikiem rozwo-
ju, wychowania m³odzie¿y
oraz zachowania zdrowia i
dobrej kondycji przez ca³e
¿ycie. Jest te¿ jedn¹ z wa¿-
nych wartoœci kulturowych
wp³ywaj¹cych na rozwój

m³odego cz³owieka, jego
zdrowie i jakoœæ ¿ycia.
Niech ten nowo otwarty
obiekt stworzy klimat, w
którym zwyciêstwo lub po-
ra¿ka sportowa nie bêdzie
najwa¿niejsz¹ spraw¹, nato-
miast spraw¹ podstawow¹
bêdzie jak najliczniejsze
uczestnictwo w ró¿nych for-
mach zajêæ sportowych, któ-
re stanowi¹ Ÿród³o zabawy i
sukcesu dla wszystkich.

Bior¹c pod uwagê, ¿e
w 2009 roku zosta³a zlikwi-
dowana w naszej Gminie
Szko³a Podstawowa w Chra-
bo³ach,  s¹dzê, ¿e oddanie do
u¿ytku nowej sali gimna-
stycznej jest pozytywnym
faktem, a warunki pracy w
obu pozosta³ych funkcjonu-
j¹cych w gminie szko³ach

Wyst¹pienie Wójta Gminy Raisy Rajeckiej Hala sportowa
bêd¹ porównywalne i spe³-
ni¹ oczekiwane standardy.

¯yczê wszystkim
u¿ytkownikom tej sali ducha
sportowej rywalizacji, kiero-
wania siê zasadami "fair
play", sportowych sukcesów
i satysfakcji z osi¹ganych
wyników.

W ramach podziêko-
wania za wsparcie w sfina-
lizowaniu budowy sali gim-
nastycznej, chcielibyœmy
wrêczyæ pami¹tkowe statu-
etki. Wierzê, ¿e bêd¹ one
mi³¹ pami¹tk¹ i dadz¹ satys-
fakcjê z tego, ¿e przyczyni-
liœcie siê Pañstwo do zapew-
nienia wielu pokoleniom
dzieci ucz¹cych siê w tej
szkole godziwych warun-
ków do uprawiania sportu i
mi³ego spêdzania czasu.

Roœnie nowe pokolenie uczniów

Inwestycje przy zabytkach sakralnych
W roku 2009 zrealizowano dwie kolejne inwe-

stycje przy zabytkach sakralych w Gminie Narew. Pa-
rafia Prawos³awna w Trzeœciance zrealizowa³a pro-
jekt polegaj¹cy na wykonaniu oœwietlenia zewnêtrz-
nego zabytkowej cerkwi p.w. Œw. Archanio³a Micha-
³a. Wykonanie iluminacji tej œwi¹tyni w znacz¹cy spo-
sób przyczynia siê do zabezpieczenia i ochrony za-
bytkowej cerkwi, wyeksponowania jej walorów za-
bytkowych i architektonicznych oraz poprawia este-
tykê tego obiektu.

Projekt polegaj¹cy na malowaniu wnêtrza cer-
kwi p.w. Œw. Aposto³a i Ewangelisty £ukasza zreali-

zowa³a Parafia Prawos³awna w Tyniewiczach Du-
¿ych. Wykonanie malowania œcian, sufitu oraz pod-
³ogi stanowi istotny wk³ad dla zachowania substan-
cji i ochrony tego zabytku, przyczynia siê do popra-
wienia jego estetyki, a tak¿e wyeksponowania wa-
lorów architektonicznych i zabytkowych.

Realizacja obu projektów by³a mo¿liwa dziêki
decyzji Rady Gminy Narew, która podjê³a uchwa³ê
o wsparciu finansowym inwestycji, którego udzie-
li³ parafiom Urz¹d Gminy Narew. Zadanie parafii
w Tyniewiczach Du¿ych by³o dodatkowo realizo-
wane przy wsparciu finansowym Urzêdu Marsza³-
kowskiego Województwa Podlaskiego.

Portal U.G. Narew

PRZECZYTANE
*

„W Polsce nie
podchodzi siê serio do
praw kobiet, absolutyzu-
je siê natomiast prawo
do ¿ycia, mimo,  ¿e w
praktyce nie ma ono
charakteru absolutnego,
skoro wysy³a siê do
Afganistanu ¿o³nierzy,
którzy tam gin¹ i którym
pozwala siê zabijaæ in-
nych. W Polsce prawo
kobiet do prywatnoœci,
do kszta³towania swoje-
go ¿ycia osobistego jest
ca³kowicie lekcewa¿o-
ne.”

Prof. Eleonora
Zieliñska – Uniwersytet
Warszawski

*
„Dobrze, ¿e p. Ci-

moszewicz nie chce
kandydowaæ. Zaoszczê-
dzi to ludziom lewicy
nerwów i z³udzeñ. Kan-
dydat lewicy musi byæ
nie tylko m¹dry i uczci-
wy, ale te¿ walczyæ do
koñca.” – Jerzy J. War-
szawa
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20 stycznia, œroda. Dawno nie widziany zimowy pej-
za¿ – mroŸno i œnie¿yœcie. Przed budynkiem szko³y w  £ubi-
nie Koœcielnym stoi szereg aut  -  przyjechali goœcie. W holu
szko³y wszystkich wita dyrektor Jerzy Zimnoch i zaprasza do
nowej sali gimnastycznej, która zaraz bêdzie oficjalnie otwie-
rana.

Budowana od dwóch lat sala jest nowoczesnym  ar-
chitektonicznie obiektem. Mocno przeszklona, bardzo oœwie-
tlona, œciany z ³adnej, kolorowej ceg³y. S¹ te¿ a¿urowe kurty-
ny pozwalaj¹ce na przegrodzenie sali i prowadzenie zajêæ z
kilkoma grupami uczniów. Pod jedn¹ ze œcian powsta³ zaaran-
¿owany na dzisiejsz¹ uroczystoœæ o³tarz i niebawem wiemy
dlaczego.

Na salê wchodzi biskup drohiczyñski Antoni Pacyfik
Dydycz wraz z grup¹ zaproszonych litewskich ksiê¿y, s¹ rów-
nie¿ duchowni prawos³awni. Ksi¹dz biskup wyg³asza homi-
liê, w której pada przypomnienie starych przys³ów: „Takie
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w £ubinie Koœcielnym bêd¹ Rzeczypospolite, jakie ich m³odzie¿y chowanie” oraz
„W zdrowym ciele zdrowy duch”. Nastêpnie po mszy sala
zostaje wyœwiêcona. Uczniowie inscenizuj¹ pokazy sporto-
we, œpiewaj¹ kolêdy. Zaproszeni goœcie wyg³aszaj¹ krótkie
przemówienia i wrêczaj¹ prezenty – pi³ek ró¿nego typu w
£ubinie Koœcielnym nie zabraknie !

Oddana do u¿ytku sala pozwala nie tylko na prowa-
dzenie zajêæ wf. Mo¿na w niej odbywaæ koncerty, uroczysto-
œci wiejskie i gminne, s³u¿yæ mo¿e po prostu ca³ej lokalnej
spo³ecznoœci.

Wœród goœci widzieliœmy starostê powiatu, kilku wój-
tów, radnych sejmiku wojewódzkiego, szefa Agencji   Mo-
dernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, podlaskiego kurato-
ra oœwiaty, powiatowych szefów policji, stra¿y po¿arnej i le-
œnictwa, miejscowych proboszczów oraz gospodyniê uroczy-
stoœci – wójta gminy Bielsk Podlaski, pani¹ Raisê Rajeck¹,
której wyst¹pienie zamieszczamy na str 2. Wies³aw Pietuch
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10 stycznia br. w Bia³ymstoku mo¿na by³o pos³uchaæ
piêknych kolêd prawos³awnych na imprezie, któr¹ zorgani-
zowa³o Bia³oruskie Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne. W
niedzielne popo³udnie przyjecha³o oko³o 500 wykonawców
kolêd m.in. z Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Orli, Rajska,
Kuraszewa, £osinki, Makówki, Lewkowa Starego, Orzesz-
kowa, Malinnik i Zbucza. Œpiewa³y dzieci, m³odzie¿, oso-
by doros³e.

BTSK urz¹dza prezentacje pn. „Gwiazda i kolêda”
ju¿ po raz jedenasty. Cel najwa¿niejszy – podtrzymywanie
tradycji i przekazywanie jej m³odym.                             (jc)

Gwiazda i kolêda

Na XVI Przegl¹d Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi
Hajnowskiej wp³ynê³y prace 27 autorów. Nagrody i Wy-
ró¿nienia przyznano w dziedzinie malarstwa, rysunku, rzeŸ-
by i intarsji.

Mniej by³o pierwszych nagród – trzy ( w poprzednim
Przegl¹dzie by³o ich szeœæ). Ich zdobywcami zostali: Mi-
cha³ Koc (za rzeŸby w drewnie) oraz S³awomir Rybak i
Ma³gorzata Mróz (za malarstwo).

Drugie nagrody otrzymali: Boles³aw GwoŸdzik (ma-
larstwo) i Miko³aj Korch (rzeŸba). Trzecie  - Andrzej Bo³-
tryk (malarstwo) i Mieczys³aw Dudzin ( rzeŸba). Wyró¿-
nieñ by³o dziesiêæ.

Ludzie s¹ zainteresowani konkursami i wystawami.
W szesnastoletniej historii wystaw Przegl¹du, od lat  orga-
nizowanych przez instruktorki Hajnowskiego Domu Kul-
tury, wœród eksponowanych prac najczêœciej mo¿emy po-
dziwiaæ twórczoœæ Ma³gorzaty Mróz, Miko³aja Janowskie-
go, Tamary Kierdelewicz, S³awomira Rybaka, Andrzeja
Bo³tryka, Miko³aja Jagodnickiego i Daniela Gromackiego.

Prace mo¿na obejrzeæ w galerii „Hayno” w Muzeum
i Oœrodku Kultury Bia³oruskiej w Hajnówce.                  (jc)

Hajnówka

Amatorskie tak¿e piêkne

Ju¿ po raz dziewi¹tym wybieramy Wójta Roku

w konkursie organizowanym przez Redakcjê Audycji

Rolnych Programu 1 TVP. Wœród dziesiêciu tegorocz-

nych finalistów konkursu znalaz³ siê Józef Zajkow-

ski – Wójt Sokó³.

Wójtem Roku zostanie wybrany ten z finalistów,

który w g³osowaniu sms-owym otrzyma najwiêcej g³o-

sów. G³osy na Józefa Zajkowskiego mo¿na oddawaæ

do 10 lutego br. wysy³aj¹c SMS o treœci 10 na nr 7120.

Koszt sms-a wynosi 1,22 z³ z VAT.                       (w)

Wójt  roku

PH KONRAD dzia-
³a na rynku ju¿ od 15 lat, a
pocz¹tek dzia³alnoœci fir-
my to obrót materia³em ho-
dowlanym i u¿ytkowym w
postaci ja³owic cielnych i
pierwiastek. Obecnie PH
KONRAD jest najwiêk-
szym krajowym eksporte-
rem materia³u hodowlane-
go. Polskie byd³o dotar³o
do Kazachstanu, Uzbeki-
stanu i Rumunii, a dziêki
temu na rynku krajowym
cena nie spad³a poni¿ej
kosztów produkcji.

W roku 2002 firma
rozpoczê³a dzia³alnoœæ na
rynku inseminacji i ca³y
czas wzbogaca swoj¹ ofer-
tê. Dziêki szybkoœci dzia-
³ania, niskim cenom, kom-
pleksowej obs³udze oraz
coraz wiêkszej liczbie ho-
dowców z nimi wspó³pra-
cuj¹cych, sta³a  siê wiary-
godnym i daj¹cym gwaran-
cjê na sukces partnerem
handlowym dla liderów
bran¿y hodowlanej na
œwiecie.

W dniu dzisiejszym
partnerami PH KONRAD
s¹:

VIKING GENE-
TICS – lider duñskiego
rynku w hodowli HF-a,
Jersey-a i Duñskiej Czer-
wonej,

SEMENZOO ITA-
LY – najwiêksza firma w
hodowli HF-a na rynku
w³oskim,

GENO – Norweska
Czerwona – NRF,

SEMEX ALIANCE
– lider rynku kanadyjskie-
go,

CRI – jedna z naj-
wiêkszych spó³dzielni ho-
dowlanych w USA,

NATURAL – Cze-
chy eksport HF-a do USA,

TWG USA – czer-
wony HF z USA,

BELGIAN BLUE
GROUP – œwiatowy lider
BBB Belgijskiej B³êkitno
– Bia³ej,

SWISSGENETICS –
W³ochy, Brown Swiss, Ori-
ginal Braunvieh, Red Hol-
stein.

W banku nasienia w
£om¿y, dostêpne jest nasie-
nie oko³o 120 buhajów 18
ras byd³a mlecznego i miê-
snego, a wszystko po to, aby
dostosowaæ nastêpne poko-
lenie do uwarunkowañ œro-
dowiskowych i produkcyj-
nych, w jakich znajduj¹ siê
gospodarstwa polskich ho-
dowców.

Celem firmy jest nie
tylko sprzedaæ nasienie, ale
przede wszystkim pomoc w
hodowli i produkcji od stro-
ny genetycznej. Do dyspozy-
cji hodowców i inseminato-
rów jest 14 pracowników
terenowych na obszarze ca-
³ej Polski.

S¹ przeszkoleni i wy-
posa¿eni w programy koja-
rzeniowe PROMATE i
GLOBAL MAP oraz prak-
tyczn¹ wiedzê. Wyrazem
uznania dla firmy za jej
uczciwoœæ i rzetelnoœæ na
rynku s¹ tytu³y Gazeli Biz-

nesu w latach 2004, 2005,
2006 dla najlepszego
przedsiêbiorstwa w woje-
wództwie podlaskim.

Sukces firmy na ryn-
ku, to wspólna praca biu-
ra, banku nasienia i ludzi
odpowiedzialnych za do-
starczenie nasienia do ho-
dowców lub inseminato-
rów. Czas od zamówienia
do realizacji to max 10 dni
roboczych, na terenie ca-
³ej Polski.

Jednak KONRAD
to nie tylko dzia³alnoœæ
handlowa. Od pierwszego
kwarta³u 2010 rusza pro-
gram testowania buhajów
pozytywnie zaopiniowany
przez PFHBiPM oraz do-
bór rodowodowy buhajów
dla krów.

PH KONRAD
ul. Poligonowa 28c
18-400 £om¿a
tel. 086 215 11 15
fax 086 216 93 92
www.phkonrad.com.pl;
biuro@phkonrad.com.pl

KRÓTKO

ZaprzyjaŸniony z redakcj¹ „Wieœci” rektor Wy-
¿szej Szko³y Mened¿erskiej w Bia³ymstoku dr Micha³
Lisowski, zosta³ p.o. Prezesa Radia Bia³ystok

Serdecznie gratulujemy

Nowy Prezes Radia Bia³ystok
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10 stycznia, wyznaw-
cy ró¿nych religii chrzeœci-
jañskich spotkali siê na
wspólnym kolêdowaniu w
Bielskim Domu Kultury. W
uroczystym jubileuszowym
koncercie wyst¹pi³o 9 ze-
spo³ów. Koncert zakoñczy³
siê piêkn¹ wi¹zank¹ kolêd
wykonan¹ przez Kwartet
wokalny Filharmonii i Ope-
ry Podlaskiej w Bia³ymsto-
ku.

Jubileuszowy XX

„Wieczór Kolêd” zaszczycili
swoj¹ obecnoœci¹ hierarcho-
wie i wierni koœcio³ów ka-
tolickiego, prawos³awnego,
baptystycznego i zielono-
œwi¹tkowego.

Zwyczaj wspólnego
œpiewania kolêd w mieœcie
narodzi³ siê przed 20 laty. –
By³em przy jego narodzi-
nach. Prowadzi³em wów-
czas pierwsz¹ prelekcjê na
temat kolêd – wspomina³ ks.
Ludwik Olszewski, pro-
boszcz Bazyliki i dziekan
bielski

- Kolêdy w tradycji
chrzeœcijañskiej s¹ niezwy-
kle wa¿nymi pieœniami, któ-
re œpiewa siê w okresie ra-
doœci rodz¹cym siê w na-
szych sercach z narodzin
Chrystusa – mówi³a Justyna
Porzeziñska, organizator
wspólnego kolêdowania.

Kolêdy powsta-
wa³y w ró¿nym czasie. We-
d³ug tradycji chrzeœcijañ-

skiej pierwsz¹ kolêdê napi-
sa³ œw. Franciszek z Asy¿u.
Najstarsza polska kolêda
pochodzi z 1424 r. Niektóre
z nich s¹ wspólne dla ko-
œcio³ów chrzeœcijañskich.
Kolêdy nie s¹ zwyk³ymi pie-
œniami. Œpiewa siê je pod-
czas liturgii i w naszych do-
mach.

Koncert zainauguro-
wali cz³onkowie z zespo³u
Koœcio³a Zieloœwi¹tkowego,
którzy pod kierunkiem An-

drzeja Misiuka zaœpiewali
kolêdy: „Mizerna cicha” i
„Nie w pa³acu”. - Kolêdy
symbolizuj¹ to, ¿e Jezus
chce wkroczyæ w nasze
¿ycie – mówi³ Andrzej Mi-
siuk. - .Sam dobrze o tym
wiem, bo by³em uzale¿nio-
ny od na³ogów. Na szczêœcie
Jezus w porê przyszed³ mi z
pomoc¹.

Ponad 30 osobowy
Chór Polskiej Pieœni Naro-
dowej, znany ze swoich pa-
triotycznych koncertów w
ca³ej diecezji, pod kierun-
kiem El¿biety Bilmin za-
œpiewa³ „Magnum Nomen”

i kantatê „Pierwsza Kolêda”,
„Mieœcino Ma³a Betlejem”.

Przed bielsk¹ publicz-
noœci¹ kolêdowa³, niedawno
obchodz¹cy 45-lecie swojej
dzia³alnoœci prawos³awny
chór „Wasilioczki” dzia³aj¹-
cy przy Bielskim Domu Kul-
tury, chór z Bazyliki Mniej-
szej Narodzenia NMP i œw.
Miko³aja, chór z parafii Mi-
³osierdzia Bo¿ego, pra-
wos³awny mêski chór „Ku-
ranty”, chór z parafii Matki

Bo¿ej z Góry Karmel, ma-
j¹cym piêkn¹ tradycjê, jak
podkreœli³a Justyna Porze-
ziñska, kieruje siostra Ilia,
karmelitanka, zespó³ „Ma-
³anka”, i „¯emerwa”.

Ekumeniczny „Wie-
czór kolêd” zakoñczy³ kon-
cert Kwartetu Wokalnego.
Sylwia i Artur M¹dry, Kata-
rzyna Szymuœ Supronowicz
i Bart³omiej £ochwicki w
swoim repertuarze wyko-
nuj¹ utwory nale¿¹ce do
muzyki powa¿nej i rozryw-
kowej. Podczas wieczoru
zaœpiewali wiele kolêd i pa-
stora³ek w kilku jêzykach.

Wszystkich wyko-
nawców publicznoœæ nagro-
dzi³a gromkimi brawami, a
organizator – Bielski Dom
Kultury wrêczy³ na rêce ich
opiekunów pami¹tkowe gra-
wertony za wspólne œpiewa-
nie na chwa³ê Pana.

Tadeusz Szereszewski

W Bielsku Podlaskim chóry i zespo³y piêknym œpiewem wys³awia³y imiê Pana podczas
Ekumenicznego XX „Wieczoru kolêd”

„Zaœpiewali Panu”

¯emerwa

Chór z Bazyliki

W sylwestrowy wieczór na miejskie planty, podob-
nie jak w latach ubieg³ych, przyby³y t³umy bielszczan. Go-
r¹c¹ atmosferê umila³ zespó³ „Maxx Dance”, a po pó³nocy
niebo nad miastem rozœwietli³y fajerwerki.

Sylwester „Pod Gwiazdami” sta³ siê ju¿ w naszym
mieœcie  tradycj¹. Mieszkañcy miasta licznie gromadz¹ siê
przy muszli, aby wspólnie z w³odarzami miasta po¿egnaæ
stary i przywitaæ nowy rok. Uroczystoœci rozpoczê³y siê ju¿
o godzinie 23.00., choæ wielu mieszkañców mimo niskiej
temperatury przysz³o nieco wczeœniej. Mogli oni pos³uchaæ
wokalnej grupy „Maxx Dance”, której gor¹ce rytmy nie
pozwala³y ustaæ w miejscu mi³oœnikom plenerowych im-
prez.

O pó³nocy wystrzeli³y szampany. Burmistrz Miasta
Eugeniusz Berezowiec z³o¿y³ mieszkañcom ¿yczenia no-
woroczne. Krótko nawi¹za³ do osi¹gniêæ mijaj¹cego roku.
Spotkanie pod chmurk¹ rozjaœni³  wspania³y pokaz sztucz-
nych ogni. Bielszczanie sk³adali sobie ¿yczenia i bawili siê
jeszcze d³ugo po pó³nocy, przy muzyce i œpiewie zespo³u
„Maxx Dance”.                                     Tadeusz Szereszewski

Sylwester pod chmurk¹

Nasz wspó³pracownik – i znany bia³ostocki kompo-
zytor i dyrygent – Robert Panek rozpocz¹³ turnee po Ame-
ryce Po³udniowej od Argentyny dok¹d zaprosi³a go Argen-
tyñska Federacja Pi³ki No¿nej. Bêdzie tam prezentowa³
napisany z tej okazji marsz Sempre Avanti.

Nastêpny kraj, który odwiedzi, to Kolumbia. Z oka-
zji 30-lecia Narodowej Orkiestry Koncertowej Robert Pa-
nek bêdzie dyrygowa³ czterema orkiestrami, które wyko-
naj¹  jego cztery kompozycje.

Swój pobyt na amerykañskiej ziemi zakoñczy w ekwa-
dorskim mieœcie Quito do którego zaprosi³ go mer tego
miasta. Po raz pierwszy w Ameryce po³udniowej zabrzmi
hejna³ Bia³egostoku i pojawi¹ siê „Wieœci Podlaskie”, któ-
rych pokaŸn¹ iloœæ zabra³ ze sob¹ Robert Panek.           (w)

„Wieœci” w Ameryce Po³udniowej

W nastêpnym numerze:

* Powiat bielski ma herb i insygnia

* Zas³u¿eni dla powiatu hajnowskiego
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Wyrazy szczerego i g³êbokiego wspó³czucia

Pañstwu

Lucynie i Aleksandrowi Zdanowskim

z Planty

z powodu œmierci

Mamy i Teœciowej
Sk³ada

Radny Gminy Narewka
Jan Cie³uszecki

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ra-

mach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Zostañ swoim szefem!

„Za³ó¿ firmê – spe³nij swoje marzenia”
Wojewódzki Urz¹d Pracy w Bia³ymstoku infor-

muje, i¿ rekrutacja do Projektu w ramach Priorytetu
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Dzia³anie 6.2
Wsparcie oraz promocja przedsiêbiorczoœci i samoza-
trudnienia w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki na lata 2007 – 2013, prowadzona bêdzie w od
8 lutego 2010r. do 1 marca 2010r.

Projekt skierowany jest do mieszkañców powia-
tu bielskiego, kolneñskiego, bia³ostockiego oraz mia-
sta Bia³ystok.

Szczegó³owe informacje na temat projektu uzy-
skasz na stronie www.zalozfirme.up.podlasie.pl, w Biu-
rze Projektu - siedzibie Wojewódzkiego Urzêdu Pracy
w Bia³ymstoku, ul. Pogodna 22, pok. 8, tel. 85 749 72
23 lub w siedzibie partnera - Urzêdzie Miejskim w
£apach, ul. Gen. W³. Sikorskiego 24, pok. 107, tel. 85
7152251 wew. 117.

Kontynuj¹c dyskusjê o najistotniejszych proble-
mach z jakimi boryka siê szef gminnego samorz¹du, tym
razem zapytaliœmy Jakuba Sadowskiego Wójta Gminy
Narew  o to jak gminny samorz¹d radzi sobie z proble-
mami naprawy i budowy dróg.

- Jednym z najistotniej-
szych problemów, z którym musi
siê zmierzyæ ka¿da gmina jest
problem przejezdnoœci dróg
zim¹ i latem. Latem oczekiwa-
nia mieszkañców koncentruj¹ siê
wokó³ jakoœci nawierzchni, zaœ
zim¹ warunkach przejezdnoœci
spowodowanych opadami at-
mosferycznymi œniegu lub desz-
czu i zwi¹zanego z tym oblodze-
nia.

Gminy w miarê swoich mo¿liwoœci staraj¹ siê mieæ w
dyspozycji sprzêt niezbêdny do utrzymania dróg ale w mo-
mentach najbardziej potrzebnych nie zawsze tego sprzetu wy-
starcza. W naszej dyspozycji mamy dwa du¿e ciagniki z p³u-
gami, równarkê drogow¹ samojezdn¹ oraz ³adowarkê czo-
³ow¹ ale ostatnie dni pokaza³y, ¿e tego sprzêtu jest za ma³o
aby na bie¿¹co odœnie¿yæ oko³o 150 kilometrów dróg gmin-
nych. Wymagania mieszkañców, zrozumia³e zreszt¹, id¹ da-
leko dalej albowiem bardzo du¿o gospodarstw pozostaje w
tzw. zabudowie kolonijnej gdzie odœnie¿amy drogi prywat-
ne bo rolnicy nie dysponuj¹ w³asnym sprzêtem i czêsto po-
zostaj¹c „odciêci” od œwiata jedyny ratunek otrzymuj¹c z gmi-
ny.

W sytuacjach trudnych zmor¹ s¹ awarie sprzêtu czêsto
bowiem mo¿na pod œniegiem zahaczyæ o g³az lub wjechaæ
do przydro¿nego rowu. Przy niskich temperaturach zdarza
siê te¿, ¿e sprzêt odmawia pos³uszeñstwa. W tym przypadku
nie szczêdzê wydatków bo wiem jak wa¿na jest przejezd-
noœc dróg i czêsto wynajmujemy na umowê zlecenie pry-
watnych w³aœcicieli sprzêtu aby zaspokoic potrzeby. Tak siê
dzieje w³aœnie w ostatnich dniach, gdy chwile po przejecha-
niu p³uga droga jest napowrót zasypywana œniegiem. Wy-
czuwam jednak, ¿e istnieje miêdzy gmin¹ i mieszkañcami
wzajemne zrozumienie, gdy¿ nie otrzymuje zbyt wiele skarg
a je¿eli nawet ktoœ telefonuje w tej sprawie to s¹ to raczej
sygna³y a nie rozpaczliwe ¿adania.

Najwiêkszym problemem, z którym gmina nie mo¿e
sobie poradziæ jest likwidacja œliskoœci nawierzchni. Nie dys-
ponujemy wystarczajac¹ iloœci¹ piaskarek ani siewników do
soli aby z tym problemem siê uporaæ, a jedyny rozrzutnik
zaspakaja zaledwie potrzeby miejscowoœci Narew i tylko w
szczególnych sytuacjach jest wykorzystywany w terenie.

W tym nie jesteœmy odosobnieni. Moi koledzy wójto-
wie i burmistrzowie z ca³ego województwa przy okazji ró¿-
nych spotkañ opowiadaj¹, ¿e borykaj¹ siê z tymi samymi trud-
noœciami.

- Latem jednak tych problemów jest zapewne
mniej?

- Wbrew pozorom latem wcale nie jest ³atwiej.
- Dziêkuj¹c za dzisiejsz¹ wypowiedŸ, proponuje  po-

wrót do tematu za kilka tygodni.

Dobre drogi celem samorz¹du
Mamy zimê, po kilku

³agodnych latach, nareszcie
tak¹ prawdziw¹, mroŸn¹ i
œnie¿yst¹. W takim czasie i
w takich warunkach klima-
tycznych, organizm inaczej
pracuje, inny jest metabo-
lizm. Inne mog¹ byæ zimo-
we potrawy, a nawet powin-
ny byæ bardziej syc¹ce i
energetyczne. Proponujemy
zatem rodzaj babki ziemnia-
czanej, jedzonej przez na-
szych s¹siadów Litwinów i
nazywanej tam „kugelisem”.

Kugelis z nadzieniem
z kapusty.

15 du¿ych surowych
ziemniaków, 5 ziemniaków
ugotowanych, 2 ³y¿ki m¹ki
pszennej, 2 jajka, sól, pieprz,
2 ³y¿ki smalcu.

Nadzienie: 1 kg kiszo-
nej kapusty, 2 cebule, 10 dag
wêdzonej s³oniny lub bocz-
ku, pa³ka kie³basy-najlepiej
palcówki.

Surowe ziemniaki
obraæ, op³ukaæ i zetrzeæ na
tarce. Masê nieco odcedziæ
na sicie, aby nie by³a za rzad-
ka. Dodaæ do niej gotowane
zmielone ziemniaki, jajka,
sól i pieprz – wszystko wy-
mieszaæ.

Kiszon¹ kapustê udu-
siæ z cebul¹, skwarkami ze
s³oniny wêdzonej lub bocz-
ku i pokrojon¹ w plasterki
palcówk¹.

Blachê wysmarowaæ
smalcem, u³o¿yæ warstwê
masy ziemniaczanej, nastêp-
nie uduszon¹ kapustê i na
wierzchu ponownie warstwê
pozosta³ej masy ziemniacza-
nej. Ponak³uwaæ widelcem,
polaæ stopionym t³uszczem
i piec w piekarniku ok. 1,5
godziny.

Kugelis z kapust¹ po-
dawaæ zaraz po upieczeniu,
polany skwarkami z cebul¹.
Jest równie¿ smakowity, od-
sma¿any nazajutrz.

W. Kucharenko

K¹cik kulinarny

Za nami ju¿ Œwiêta, jesteœmy po balach noworocz-
nych, po zabawach na placach i prywatkach. Nie mamy jed-
nak zupe³nego dystansu, politycznych i spo³ecznych refleksji
wobec minionego roku 2009. Za najwiêkszy sukces przyj-
dzie nam uznaæ dzia³ania rz¹du pozwalaj¹ce wyjœæ nam
obronn¹ rêk¹ z kryzysu. Ale rodzi siê te¿ pytanie – jakim
kosztem spo³ecznym ? Zabrano np. uczniom „szklankê mle-
ka”, zlikwidowano kilkadziesi¹t du¿ych zak³adów pracy (np.
w  naszych, podlaskich £apach a¿ dwa), rozwalono w zasa-
dzie II filar funduszy emerytalnych. Sprawom tym poœwiê-
cimy publikacje polityków i naukowców.

Ale przed nami pe³en wielkich nadziei i wydarzeñ
rok 2010. Przedstawiamy garœæ dat wa¿nych dla Polski,
œwiata i gospodarki. Sami Pañstwo oceñcie, jak wa¿nych
dla ka¿dego z nas.

9 lutego – og³oszenie przez Prezesa G³ównego Urzê-
du Statystycznego nowej kwoty bazowej, obowi¹zuj¹cej
przy ustalaniu rent i emerytur od 1 marca br.

12 – 28 lutego – XXI Zimowe Igrzyska Olimpijskie
w Vancouver w Kanadzie, z udzia³em zawodników  z 99
krajów.

15 lutego – koniec kadencji Rady Polityki Pieniê¿-
nej. Sejm, Senat i prezydent musz¹ desygnowaæ dziewiêciu
nowych cz³onków RPP.

1 marca -  waloryzacja œwiadczeñ wyp³acanych przez
ZUS wed³ug nowej formu³y, obejmuj¹cej oprócz wzrostu
cen, tak¿e co najmniej 20 procent realnego wzrostu p³ac.

31 marca – likwidacji ulega Prokuratura Krajowa –
powstaje odrêbny Urz¹d Prokuratora Generalnego.

13 kwietnia – 70. rocznica zbrodni dokonanej w Ka-
tyniu przez radzieckie NKWD na polskich jeñcach wojen-
nych. Wed³ug zapowiedzi, bêd¹ to pierwsze obchody rocz-
nicy, w których udzia³ weŸmie premier Rosji, W³adymir
Putin.

1 maja – w Szanghaju, w Chinach, otwarcie œwiato-
wej wystawy Expo 2010 ( bêdzie czynna do 31 paŸdzierni-
ka br.).

5 maja – po kilku latach ponownie obowi¹zkowa dla
wszystkich matura pisemna z matematyki. Próbnej (³atwiej-
szej) matury nie zda³o 25 procent uczniów.

10 – 11 maja -  Œwiatowe Forum Ekonomiczne w
Brukseli poœwiêcone Europie                                      C.d.n.

Wies³aw Pietuch

Œwiat, Polska, gospodarka

Parê wa¿nych dat

Pesymizm

przedsiêbiorców
Z grudniowego ba-

dania koniunktury gospo-
darczej przeprowadzonej
przez G³ówny Urz¹d Sta-
tystyczny wynika, ¿e oce-
ny stanu i perspektyw sy-
tuacji we wszystkich dzie-
dzinach gospodarki s¹ wy-
raŸnie gorsze ni¿ w po-
przednich miesi¹cach.

KRÓTKO
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Nie uda³o siê siatka-
rzom Biebrzy Lipsk odnieœæ,
pierwszego w swojej histo-
rii, zwyciêstwa w Bia³owie-
¿y. Uda³o siê im jednak zdo-
byæ 1 punkt, dziêki czemu
utrzymali pozycjê lidera w
ligowej tabeli, gdzie nie-
znacznie wyprzedzaj¹ (o 1
punkt) dru¿ynê z serca Pusz-
czy Bia³owieskiej. W roze-
granym 17 stycznia spotka-
niu, które z pewnoœci¹ by³o
jednym z najlepszych w ca-
³ych rozgrywkach, LUKS TL
¯ubr Bia³owie¿a pokona³
LUKS Biebrzê Lipsk 3-2.

Pocz¹tek I seta to
mocne uderzenie ze strony
gospodarzy, którzy ju¿ na
pocz¹tku partii uzyskali 4
punktow¹ przewagê.

Wszystko dziêki do-
brej zagrywce i du¿ej iloœci
b³êdów w³asnych goœci.
Przewagê tê ¯ubr utrzyma³
do koñca seta, choæ w pew-
nym momencie Lipsk zni-
welowa³ j¹ ju¿ tylko do 2
punktów i zanosi³o siê na
nerwow¹ koñcówkê.

Kolejne 2 sety to ca³-
kowite odwrócenie ról. Siat-
karze z Bia³owie¿y komplet-

nie stanêli, dziêki czemu
Biebrza nie mia³a wiêkszych
problemów ze zdobywa-
niem punktów. O ile jeszcze
w 2 partii ¯ubrowi uda³o siê
„podgoniæ” wynik ze stanu
11:16 na 15:16 (g³ownie
dziêki bardzo dobrym za-
grywkom rezerwowego W.
Gabca), to w 3 secie gospo-
darze nie mieli ju¿ nic do
powiedzenia. Z³o¿y³ siê na
to szereg czynników, a kon-
kretniej szereg b³êdów, po-
pe³nianych przez siatkarzy z
Bia³owie¿y. Jeœli uda³o im
siê dobrze przyj¹æ (choæ ten
element te¿ pozostawia³
wiele do ¿yczenia), pojawia-
³o siê niedok³adne rozegra-
nie. Jeœli rozegranie funkcjo-
nowa³o dobrze – Ÿle funk-
cjonowa³ atak. Do tego na-
le¿y dodaæ s³aby blok, który
w tym fragmencie meczu
skaka³ zdecydowanie za
wczeœnie i delikatn¹ za-
grywkê, która by³a bez ¿ad-
nych problemów przyjmo-
wana przez goœci.

Zanosi³o siê, ¿e tak¿e
4 partiê wygra Biebrza.
Wówczas jednak nast¹pi³o,
nie pierwsze i nie ostatnie w

tym spotkaniu, odwrócenie
ról. ̄ ubr zacz¹³ w koñcu ata-
kowaæ, a nie plasowaæ, na co
mia³o wp³yw poprawienie
jakoœci przyjêcia i rozegra-
nia. Co najwa¿niejsze w
grze gospodarzy pojawi³ siê
taki element siatkarskiego
rzemios³a jak blok, którego
wczeœniej mo¿na by³o szu-
kaæ w szatni, ale na pewno
nie na boisku. Dziêki temu
ten fragment spotkania pad³
³atwym ³upem zespo³u z
Bia³owie¿y.

V set przyniós³ licznie
zgromadzonym kibicom
wiele emocji. Na pocz¹tku
dwupunktow¹ przewagê
osi¹gnê³a Biebrza. Jednak
dziêki skutecznym obronom
i dobrej grze blokiem ̄ ubro-
wi uda³o siê odrobiæ stratê i
po zaciêtej koñcówce wy-
graæ ca³y mecz.

Trudno po takim me-
czu kogoœ wyró¿niæ, ponie-
wa¿ w tym spotkaniu ka¿dy
zawodnik mia³ swoje wzlo-
ty i upadki. W zespole Bie-
brzy, w moim odczuciu, ci-
chym bohaterem zespo³u by³
rozgrywaj¹cy P. Wasilewski.
Rozgrywa³ bardzo dok³ad-

Bia³owie¿a  niezdobyta

SPORT

nie, do tego doœæ nieprzewi-
dywalnie, co na pewno u³a-
twia³o zadanie atakuj¹cym z
Lipska. Kolejnym siatka-
rzem, który zrobi³ dobre
wra¿enie, by³ M. Bartosze-
wicz. Wielokrotnie popisa³
siê skutecznymi atakami ze
œrodka, a jeœli jeszcze do³o-
¿ymy do tego skuteczny blok
i k¹œliw¹ zagrywkê, to wi-
daæ, ¿e doœwiadczenie osi¹-
gniête przez lata gry w Œlep-
sku Augustów, jest bezcen-
ne.

W zespole ¯ubra na
najwiêksze wyró¿nienie za-
s³uguje Œ. Zawiœlak. Dobre
przyjêcie, skuteczny atak i
przede wszystkim ogromna
ambicja i wola walki w ka¿-
dym momencie tego meczu,
sk³aniaj¹ mnie do w³aœnie
takiej oceny. Jednak na du¿e
pochwa³y zas³uguj¹ tak¿e
wszyscy zawodnicy rezer-
wowi, którzy pojawili siê w
tym spotkaniu. Jedni na kró-
cej, jak: K. Furmanek, W.
Gabiec czy A. Biendar, dru-
dzy na d³u¿ej, jak: M. Ru-
biel czy C. Szyku³a. Ka¿dy
z nich, nawet jeœli wchodzi³
tylko na jedno ustawienie,

spe³ni³ powierzone mu zada-
nie.  Ka¿dy z nich swoim
wejœciem wzmacnia³ dru¿y-
nê, a nie j¹ os³abia³, co jest
przecie¿ podstawowym za-
daniem zawodnika wcho-
dz¹cego z przys³owiowej
„³awy”.  Mo¿e to tylko cie-
szyæ, poniewa¿ w znacz¹cy
sposób zwiêksza rywalizacjê
w zespole.

Kolejny mecz LUKS
TL ̄ ubr Bia³owie¿a rozegra
22 stycznia w Suwa³kach z
SUKSS-em Suwa³ki.

LUKS TL ̄ ubr Bia³o-
wie¿a – LUKS Biebrza
Lipsk 3-2 (25:21, 17:25,
18:25, 25:17, 16:14)

¯ubr: M. Gutowski,
Ma³achowski, Janiel, An-
drosiuk, Ochryciuk, Zawi-
œlak oraz Bokuniewicz (libe-
ro), Szyku³a, Gabiec, Bien-
dar, Furmanek, Rubiel. Tre-
nerzy: M. Gutowski, W. Gu-
towski.

Biebrza: Mazur, Wasi-
lewski, Karni³owicz, Barto-
szewicz, Netter, Roszkowski
oraz Grabowiecki (libero),
Gorlewski, Ha³aburda, Su-
szyñski. Trener: R. Suszyñ-
ski.        Mateusz Gutowski

W meczu 15 kolejki III ligi dru¿yna LUKS TL ¯ubr
Bia³owie¿a zwyciê¿y³a na wyjeŸdzie 3 do 0 zespó³ SUKSS-
u Suwa³ki. Mecz zosta³ rozegrany 22 stycznia.

Spotkanie nie przynios³o wielu emocji. Jedynie w II
secie zanosi³o siê, ¿e siatkarze z Suwa³k mog¹ stworzyæ
jakieœ zagro¿enie na zawodników z Bia³owie¿y, poniewa¿
prowadzili ju¿ 9 do 4. Jednak od tego momentu goœcie po-
zwolili im zdobyæ jedynie 6 punktów. Pozosta³e partie mia-
³y doœæ jednostronny przebieg. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e
m³odzi siatkarze z Suwa³k robi¹ postêpy. Najwiêksz¹ wad¹
jak¹ mo¿na u nich zauwa¿yæ, to doœæ s³abe wyszkolenie
techniczne. Jeœli uda im siê podnieœæ jakoœæ tego elementu
siatkarskiego rzemios³a, mog¹ byæ naprawdê groŸni dla
ka¿dego.

SUKSS Suwa³ki – LUKS TL ¯ubr Bia³owie¿a 0-3
(12:25, 15:25, 18:25)

¯ubr: Rubiel, Ma³achowski, Biendar, Androsiuk,
Ochryciuk, Furmanek oraz Gabiec (libero), Zawiœlak, Lew-
czuk, M. Gutowski. Trenerzy: M. Gutowski, W. Gutowski.

Aktualna tabela rozgrywek III ligi:

2 pierwsze zespo³y zagraj¹ w bara¿ach o II ligê (tur-
nieje pó³fina³owe zostan¹ rozegrane 12-14 marca).

Mateusz Gutowski

£atwa wygrana ¯ubra
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Zarz¹d Województwa Podlaskiego postanowi³ we

wtorek 19 stycznia og³osiæ doroczny konkurs na prace kon-

serwatorskie przy zabytkach. Na dofinansowanie takich

robót przeznaczona zosta³a kwota 1,8 miliona z³otych. Ter-

min zg³aszania wniosków do konkursu up³ynie 8 marca.

Nowoœci¹ w stosunku do lat ubieg³ych jest wyzna-

czenie górnej granicy dofinansowania – 100 tysiêcy z³o-

tych. Wprowadzony zosta³ ponadto obowi¹zek podpisania

umowy w ci¹gu trzech miesiêcy od rozstrzygniêcia, gdy¿

w poprzednich latach zdarza³o siê, ¿e niektórzy beneficjenci

zwlekali niemal do koñca roku.

Konkurs obejmuje prace konserwatorskie, restau-

ratorskie i roboty budowlane, a tak¿e dokumentacje kon-

serwatorskie i badania archeologiczne, w tym wykopali-

ska. Dotyczy to zabytków nieruchomych, ruchomych i ar-

cheologicznych znajduj¹cych siê na obszarze naszego wo-

jewództwa.                                                                      JK

Marsza³kowie zachêcaj¹
do ratowania zabytków

Agencja Wydawnicza Jerzy
Mostowski zaprasza do zapoznania
siê z walentynkow¹ nowoœci¹ - bar-
dzo nietypowym poradnikiem "Jak
kochaæ". Doskona³y pomys³ na upo-
minek dla osoby bliskiej sercu na Wa-
lentynki, urodziny, rocznicê, przepro-
siny…!

Jak kochaæ. 152 sprawdzone pomys³y na zwi¹zek, o
jakim marzysz

JAK KOCHAÆ? Namiêtnie, romantycznie, czule,
wiecznie, ostro¿nie, mimo wszystko, bez umiaru…

152 porady, od œmiesznych do skandalicznych – krok
po kroku.

Przewodnik po sztuce kochania, podrywania, flirtu,
niezbêdny w ka¿dym domu!

Dziêki tej ksi¹¿ce:
- wiesz, jak sobie radziæ w ró¿nych typowych i niety-

powych sytuacjach,
- potrafisz równie¿ naprawdê zadziwiaæ innych.
Ksi¹¿ka JAK KOCHAÆ poprowadzi przez meandry

pytañ:
czy to jest przyjaŸñ, czy to jest kochanie w zwi¹zku,

jakiego potrzebujesz.
Proponujemy porady niezbêdne dla Niej i dla Niego:
- jak seksownie pomalowaæ oczy,
- jak flirtowaæ w autobusie,
- jak byæ bezpiecznym na randce,
- jak podaæ romantyczn¹ kolacjê,
- jak zrobiæ masa¿ stóp,
- jakie s¹ pozycje seksualne
- jak oryginalnie oœwiadczyæ siê.
A przede wszystkim radzimy, jak dbaæ o mi³oœæ!

Walentynkowa nowoœæ AWM

Dziêkujemy za nades³ane do Redakcji ¿yczenia
œwi¹teczno-noworoczne. Przes³ali je:

- Donald Tusk – Premier Rz¹du RP,
- dr Jaros³aw Matwiejuk – Pose³ na Sejm RP,
- S³awomir Jerzy Snarski – Starosta Bielski,
- Piotr Bo¿ko – Wicestarosta Bielski,
- Ryszard Anusiewicz – Sekretarz powiatu Bielsk

Podlaski
- Adam Miron £êczycki – Przewodnicz¹cy Rady

Powiatu Bielskiego,
- Eugeniusz Berezowiec – Burmistrz Miasta Bielsk

Podlaski,
- Wójt oraz pracownicy Urzêdu Gminy Narewka,
- Jan Kwasowski – Rzecznik Marsza³ka Woje-

wództwa Podlaskiego,
- Agata Dorozuk - Ciszewski Financial  Commu-

nications Sp. z o.o.,
- Aleksandra Gryciuk – Ciszewski Financial  Com-

munications Sp. z o.o.,
- Robert Halicki – Integruj¹ce Stowarzyszenie Je-

den Œwiat im prof. Zbigniewa Religi,
- Dyrektor i pracownicy Hajnowskiego Domu Kul-

tury,
- Robert Malinowski – Folwark Nadawki,
- Eliza Misiecka – Genesis Public Relations,
- Narwiañski Oœrodek Kultury,
- Nina Nikoñczuk – Arino House,
- Portal Ksiêgarski,
- Redakcja kwartalnika „Fotografia”,
- dr Adam Sandauer – Honorowy Przewodnicz¹-

cy Stowarzyszenia Primum Non Nocere,
- Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”,
- Tadeusz Szereszewski,
- Tomasz Tichoniuk – Stowarzyszenie Muzeum i

Oœrodek Kultury Bia³oruskiej w Hajnówce,
- Katarzyna Wieliczko – Redaktor „Wrota Podla-

sia”,
- Wydawnictwo Bezdro¿a,
- Henryk Zalewski – Dyrektor Gminnego Oœrod-

ka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach
   wraz z pracownikami,
- Adam Zieliñski – Dyrektor Skarbnicy Narodo-

wej.


