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Jubileuszowe spotkania
Jedenaœcie lat temu w

trakcie zorganizowanego - w
Bielsku Podlaskim - przez re-
dakcjê „Wieœci Podlaskich”-
wtedy jeszcze miesiêcznika,
panelu dyskusyjnego o aspira-
cjach edukacyjnych m³odzie-
¿y  w ma³ych oœrodkach miej-
skich, zastanawialiœmy siê w
gronie dzia³aczy samorz¹do-
wych i oœwiatowych jak po-
konaæ   bariery w dostêpie do
uczelni wy¿szych? Za jedn¹ z

takich przeszkód uznano to, ¿e
uczelnie nie docieraj¹ ze
swoj¹ ofert¹ edukacyjn¹ do
miast powiatowych, miaste-
czek i gmin. Zrodzi³ siê wów-
czas pomys³ zape³nienia tej
luki i w roku 2002 zorganizo-
waliœmy pierwsze prezentacje
edukacyjno-doradcze pod ha-
s³em „Uczelnie w powiecie”
w Bielsku Podlaskim i Haj-
nówce. Impreza zyska³a ak-
ceptacjê nie tylko w³adz samo-

rz¹dowych powiatów i miast
ale przede wszystkim uczniów.
Po dziesiêciu latach mo¿emy
z satysfakcj¹ stwierdziæ, ¿e
prezentacje na trwa³e wpisa-
³y siê w kalendarz wydarzeñ
powiatu i miasta Bielsk Pod-
laski, Hajnówka i Sokó³ka.

Wiêcej o jubileuszowych

prezentacjach na stronach

4-5

12 – 31 marca – wybieramy Najpopularniejszego Sportowca w Gminach Powiatu Bielskiego.
Swój g³os na wybranego sportowca oddasz na stronie www.wiescipodlaskie.pl/plebiscyt

3 lutego w Hajnowskim
Domu Kultury, po raz czwar-

ty spotkali siê nagrodzeni ty-
tu³em „Zas³u¿ony dla Powia-
tu Hajnowskiego”. Oprócz

Zas³u¿ony dla Powiatu Hajnowskiego
laureatów, do sali HDK przy-
byli zaproszeni goœcie oraz

w³adze powiatu na czele ze
starost¹ W³odzimierzem Pie-
troczukiem. Karnawa³owy

wystrój sali, ¿yczliwa atmos-
fera wœród przyby³ych, stwo-

rzy³y podnios³y nastrój tej uro-
czystoœci. Zwróciliœmy uwa-
gê na  ten fragment powital-
nego przemówienia starosty,
w którym apelowa³ on o zjed-
noczenie dzia³añ wszystkich
mi³oœników Ziemi Hajnow-
skiej dla dalszego jej rozwoju.

Powiat hajnowski staje
siê w dzisiejszym zglobalizo-
wanym œwiecie oaz¹ wspania-
³ej przyrody, przyk³adem
wspó³¿ycia narodowoœciowe-
go i religijnego. Tu jest pra-
matka polskich, a byæ mo¿e i
europejskich lasów, tu ¿yje

¿ubr, tu p³yn¹ dzikie rzeki, tu
powsta³ najwiêkszy polski
akwen œródl¹dowy. Tutaj te¿
powsta³ kulturowy festiwal,
maj¹cy rangê zero – œwia-
tow¹. Tu jest w koñcu stolica
Euroregionu Puszcza Bia³o-
wieska. Nie uœwiadamiamy
sobie jeszcze faktu, ¿e powiat
hajnowski staje siê per³¹ w
koronie Polski.

Tegoroczni laureaci tê
wizjê swoj¹ dzia³alnoœci¹
umacniaj¹. Wymieñmy ich
zatem.

Aleksander Jurkie-

wicz – przewodnicz¹cy Rejo-
nowego Komitetu Wykonaw-
czego w Pru¿anach, (Republi-
ka Bia³oruœ) zarazem jeden z
wspó³twórców Euroregionu
Puszcza Bia³owieska.

 Wiktor Kabac – ar-
tysta plastyk, absolwent Wy-
dzia³u Sztuk Piêknych Uni-
wersytetu w Toruniu, twórca
wielu dzie³ pomnikowych i iko-
nograficznych.

Mariusz Kubacki –
prezes firmy „Moderator”,
produkuj¹cej ekologiczne ko-
t³y grzewcze, wspó³twórca ligi

siatkowej i jej sponsor w Haj-
nówce, zwyciêzca w wielu
edycjach Mistrzostw Polski w
akrobatyce sportowej.

Eugenia Olszewska

– znana i ceniona lekarz pe-
diatra z 33-letnim sta¿em, ca³y
czas w Hajnówce, obecnie z-
ca dyrektora ds. lecznictwa
SP ZOZ w Hajnówce.

Miko³aj Pawilcz – od
21 lat wójt gminy Narewka,
laureat wielu regionalnych i
krajowych konkursów gospo-
darczych i ekologicznych, pro-
motor gminy w ca³ej Polsce,
ceniony przez tutejszych jak
te¿ rekreacyjnych osadników
z ca³ego kraju.

Miros³awa Paw³ow-

ska –  inicjatorka wielu akcji
na rzecz hajnowskich senio-
rów, „rektor” Uniwersytetu III
Wieku w Hajnówce.

Edward Poniecki –
dzia³acz sportowy i wieloletni
sportowiec, zdobywca dzie-
si¹tków pucharów i nagród w
zawodach sportowych, anima-
tor tenisa sto³owego.
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Gulasz z warzywami,
kasza gryczana, surówka z
czerwonych buraków i œliwki
w czekoladzie – to menu
Czwartkowego Obiadu u Dia-
betyków, który w tym miesi¹-
cu odby³ siê w Hajnówce.
G³ównym organizatorem jest
Polskie Stowarzyszenie Dia-
betyków Oddzia³ w Hajnów-
ce.

Na obiad przyby³o ok.
100 osób: dr Ma³gorzata Pie-
trzak-Zakrzewska, Danuta
Roszkowska – Prezes Podla-
skiego Stowarzyszenia Diabe-
tyków, Miko³aj Michaluk –
Przewodnicz¹cy Rady Powia-
tu oraz cz³onkowie Oddzia³u
Diabetyków w Hajnówce i w
Bielsku Podlaskim z prezesa-
mi obu oddzia³ów na czele: z
Lechem Michalakiem i Wal-
demarem Przystupa . Zapro-
szenie przyj¹³ równie¿ Pawe³
Szymaniuk – kierownik Po-
wiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie i Halina Wiluk – w³a-
œcicielka  Apteki Vita. W rolê
szefów kuchni wcielili siê
przedstawiciele w³adz samo-
rz¹dowych: Jerzy Sirak – Bur-
mistrz Miasta Hajnówka, W³o-
dzimierz Pietroczuk – Staro-
sta Powiatu Hajnowskiego,
Olga Rygorowicz – Wójt Gmi-
ny Hajnówka oraz Mieczys³a-
wa Bogdanowicz – Prezes
PSS Spo³em w Hajnówce.

Tradycyjnie obiad roz-
pocz¹³ siê wspólnym odœpie-
waniem Hymnu Czwartko-
wych Obiadów u Diabetyków

napisanego przez Mistrza Ce-
remonii Dariusza Szadê-Bo-
rzyszkowskiego (dziennikarza,
re¿ysera teatralnego i telewi-
zyjnego). Jako pierwsze danie
podano s³odki deser – wystêp
zespo³u Tutti Cantare pod dy-
rygentur¹ Ma³gorzaty Mróz.

Zespó³ zaprezentowa³ muzy-
kê dawn¹ i nowoczesn¹.

Czwartkowe obiady u
diabetyków organizowane s¹
raz w miesi¹cu  przy wspar-
ciu redakcji magazynu „Cu-
krzyca a Zdrowie” wydawa-
nego przez Polskie Stowarzy-
szenie Diabetyków Oddzia³
Wojewódzki w Bia³ymstoku.
16 lutego 2012 r. uroczysty
obiad odby³ siê w Hajnówce.
Takie spotkania, to wspania³a
okazja do tego, by mówiæ o
cukrzycy, o jej objawach, skut-
kach i powik³aniach. Przed
podaniem dania g³ównego dr
Pietrzak-Zakrzewska mówi³a
o nag³ym spadku cukru we
krwi, o tym kiedy nastêpuje
hipoglikemia, jak siê przed ni¹

ustrzec i jak szybko jej zara-
dziæ.

Tradycj¹ jest równie¿, i¿
podczas Obiadów Czwartko-
wych u Diabetyków wszyscy
chêtni maj¹ mo¿liwoœæ spraw-
dzenia poziomu cukru we
krwi. W Hajnówce takie ba-

danie wykonywa³y wolonta-
riuszki z Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku.

Burmistrz w takiej uro-
czystoœci uczestniczy³ po raz
pierwszy i z pewnoœci¹ by³o
to mi³e prze¿ycie. – Ka¿dy
kontakt z lekarzem, jakim jest
dr Ma³gorzata Pietrzak-Za-
krzewska, to szansa o lepsze
dbanie o zdrowie – podkreœla
Jerzy Sirak, który ju¿ dziœ li-
czy na kontynuacjê Czwartko-
wych Obiadów u Diabety-
ków. Przy okazji, Burmistrz
Miasta Hajnówka dziêkuje
sponsorom i organizatorom za
profesjonalne przygotowanie
imprezy.

Nad organizacj¹ takich
spotkañ ju¿ czwarty rok z rzê-

Czwartkowy obiad u diabetyków podano w Hajnówce
du czuwa Danuta Roszkow-
ska, Redaktor Naczelna „Cu-
krzyca a Zdrowie” i szefowa
Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków Oddzia³u Woje-
wódzkiego w Bia³ymstoku –
Czasem spotykamy siê nawet
2 razy w miesi¹cu. General-
nie najczêœciej spotykamy siê
w Bia³ymstoku, ale byliœmy te¿
w Warszawie, w Bielsku Pod-
laskim, Supraœlu. W Hajnów-
ce jesteœmy po raz pierwszy,
choæ Hajnówka przyje¿d¿a³a
do nas wielokrotnie.  Jesteœmy
zauroczeni atmosfer¹ i klima-
tem, równie¿ tym, ¿e tylu
przedstawicie w³adz uczestni-
czy³o w spotkaniu.

– Inicjatorzy spotkania
w Hajnówce stanêli na wyso-
koœci zadania – podsumowu-
je Mistrz Ceremonii. –  Opty-
mizmem napawa, ¿e przy sto-
le dla goœci siedzieli obok sie-
bie ludzie, którzy za wiele rze-
czy odpowiadaj¹ w tym mie-
œcie.

Pomys³ Obiadów
Czwartkowych zasiêgniêty
zosta³  z formu³y Obiadów
Króla Stasia. Na takich obia-
dach spotykano siê nie tylko
po to, by siê najeœæ, ale przede
wszystkim, by mówiæ o spra-
wach wa¿nych dla kraju, i ogó-
³u spo³eczeñstwa. –  My rów-
nie¿ mówimy o bardzo wa¿-
nym problemie spo³ecznym,
jakim jest cukrzyca. Œrednio
ok. 20 % naszego spo³eczeñ-
stwa choruje i siê leczy. Nie-
stety, ponoæ drugie tyle cho-

ruje, i nawet o tym nie wie –
szacuje Danuta Roszkowka.

– Musimy zdawaæ so-
bie sprawê, i¿ chory ma kon-
takt z lekarzem raz na jakiœ
czas, a z cukrzyc¹ – 24 godzi-
ny na dobê...  w zwi¹zku z
czym g³ównie chodzi nam o
edukacjê – podkreœla Danuta
Roszkowska. – Wyedukowa-
ny pacjent bêdzie wiedzia³ jak
ma siê sam kontrolowaæ, ile
jednostek insuliny powinien
sobie podaæ, jak¹ stosowaæ
dietê i jakie leki.

Pani Danuta wspomina
czasy, kiedy 25 lat temu, w
skali roku z województwa
³om¿yñskiego suwalskiego i
bia³ostockiego na oddzia³ dzie-
ciêcy trafia³o 8-9 dzieci. Te-
raz taka liczba dzieci pojawia
siê w ci¹gu tygodnia.

–  Marzy nam siê spo-
tkanie w plenerze, na zasadzie
wolnego wejœcia, kiedy mogli-
byœmy mówiæ o problemie
cukrzycy do szerszego grona
– informuje Danuta Roszkow-
ska.

Trzymamy kciuki, by
marzenie siê spe³ni³o. Gdy¿
takie spotkania maj¹ za zada-
nie uczyæ chorych jak ¿yæ z t¹
chorob¹, a zdrowych – by
trzymali rêkê na pulsie i pod-
dawali siê jak¿e prostemu ba-
daniu. Przecie¿ wystarczy
kropla krwi, by po paru sekun-
dach wiedzieæ czy zagra¿a
nam ta straszna choroba i w
miarê szybko zareagowaæ...

Emilia Rynkowska

Z Albertem Litwinowi-

czem, wójtem Gminy Bia³o-

wie¿a, rozmawia Mateusz

Gutowski

Mateusz Gutowski:

Panie wójcie dlaczego w³a-

dze Gminy Bia³owie¿a chc¹

zniszczyæ Puszczê Bia³o-

wiesk¹?

Albert Litwinowicz:
Jesteœmy chyba ostatnimi
ludŸmi na œwiecie, którzy
chcieliby t¹ Puszczê znisz-
czyæ. To jest nasze bogactwo,
historia, tradycja i kultura. W
zwi¹zku z tym zajmujemy siê
przede wszystkim ochron¹
tego terenu. Ochron¹ m¹dr¹,
rozs¹dn¹, a nie dyktowan¹ ja-
kimiœ mrzonkami i niepopart¹
faktami ideologi¹.

M.G: Moje pytanie

wynika z tego, ¿e wiele po-

zarz¹dowych organizacji

ekologicznych tak twierdzi.

W zwi¹zku z tym chcê siê

dowiedzieæ u Ÿród³a, jak to

w koñcu jest?

A.L: Myœlê, ¿e mo¿na
trochê przewrotnie odpowie-
dzieæ, zadaj¹c pytanie- dlacze-
go organizacje ekologiczne
chc¹ zniszczyæ nas, mieszkañ-
ców tych terenów? Jest to
twierdzenie równie prawdzi-
we, jak to, ¿e my chcemy tê
Puszczê zniszczyæ.

M.G: Czy mo¿e Pan

opisaæ sytuacjê z 2010

roku, kiedy to samorz¹dy

puszczañskie nie podpisa-

³y zgody na poszerzenie

Bia³owieskiego Parku Na-

rodowego? Z czego to wy-

nika³o.

A.L: Od pocz¹tku zg³a-
sza³em postulat, który strona
rz¹dowa niestety zignorowa-
³a.  Informowa³em ¿e nasza
gmina nie jest w stanie sko-
rzystaæ z tych mitycznych stu
milionów z uwagi na wyma-
gany piêtnasto procentowy
wk³ad w³asny. Nie czekaj¹c

na pieni¹dze z Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowi-
ska sami pozyskiwaliœmy pie-
ni¹dze unijne na inwestycje
proekologiczne. Niech przy-
k³adem tu bêdzie wykonanie
kanalizacji wsi puszczañskich
Pogorzelce-Budy-Teremiski,
które kosztowa³o oko³o 6 mi-
lionów z³otych. W tej inwesty-
cji tak¿e musieliœmy zapewniæ
wk³ad w³asny (50%) i zostali-
œmy wprowadzeni w b³¹d
przez przedstawicieli minister-
stwa œrodowiska. Poinformo-
wano nas mianowicie, ¿e mo-
¿emy oczywiœcie sk³adaæ
wniosek o œrodki unijne, a pie-
ni¹dze z NFOŒ bêdziemy mo-
gli wykorzystaæ tam jako
wk³ad w³asny. Aby zapewniæ
te œrodki Gmina musia³a zaci¹-
gn¹æ kredyt. Niestety, potem
okaza³o siê ¿e jednak nie ma
takiej mo¿liwoœci i Gmina nie
mo¿e ju¿ w ¿aden sposób fi-
nansowaæ wk³adu w³asnego

do jakichkolwiek inwestycji.
Nale¿y tak¿e przypomnieæ, ¿e
powiêkszenie Parku wi¹¿e siê
z kolejnym uszczupleniem fi-
nansów gminy, poniewa¿ au-
tomatycznie do gminnego bu-
d¿etu wp³ywa o piêædziesi¹t
procent mniejszy podatek le-
œny, który jest g³ównym docho-
dem naszego samorz¹du. Wi-
dzê tu niestety trochê hipokry-
zji ze strony rz¹dowej, ponie-
wa¿ z jednej strony obiecuje
nam siê sto milionów, a z dru-
giej przez powiêkszenie Par-
ku uszczupla siê nasz sta³y
dochód, nie oferuj¹c za to ¿ad-
nych rekompensat, co z kolei
powoduje, ¿e w³aœnie przez to
nie mo¿emy korzystaæ z obie-
canych sum. Nie mówiê tu o
innych gminach, bo jest wiele
bogatszych od nas. Ale dla
Bia³owie¿y te pieni¹dze ofe-
rowane przez stronê rz¹dow¹
by³y tak naprawdê tylko wir-
tualne. Po drugie chciano nas

postawiæ w takiej sytuacji, ¿e
najpierw zgadzamy siê na po-
szerzenie Parku, a dopiero
póŸniej dowiadujemy siê na
jakich zasadach bêdzie to
wszystko dzia³a³o. Kolejn¹
wa¿n¹ spraw¹ jest to, ¿e ju¿
od wielu lat domagamy siê
rozwi¹zañ systemowych.
Gdzie bêd¹ jasne i klarowne
rozwi¹zania dotycz¹ce
wszystkich Parków Narodo-
wych, aby rozwi¹zaæ ten pro-
blem raz na zawsze. Moim
zdaniem nie tylko Puszcza
Bia³owieska jest tak cenna,
ale jest te¿ wiele innych cen-
nych przyrodniczo obszarów
na terenie naszego kraju. I
gdyby tutaj zmieni³a siê poli-
tyka rz¹du, to mog³oby byæ
tak, ¿e to samorz¹dy ustawia-
³yby siê w kolejce, aby u nich
tworzyæ Parki Narodowe.
Myœlê, ¿e przyczyna takiego

Samorz¹dy te¿ chc¹ chroniæ Puszczê. Trzeba ich najpierw uwa¿nie wys³uchaæ
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Uroczyste rozdanie cer-
tyfikatów Stypendystom Mar-
sza³ka Wojewódz-
twa Podlaskiego w
dziedzinie twór-
czoœci artystycznej

16 lutego w
Urzêdzie Marsza³-
kowskim odby³a
siê uroczystoœæ
wrêczenia certyfi-
katów m³odym sty-
pendystom Mar-
sza³ka Wojewódz-
twa Podlaskiego,
którzy wykazuj¹
talenty artystycz-
ne.

W œ r ó d
szczêœliwie nagrodzonych zna-
laz³y siê solistki Studia Piosenki
Hajnowskiego Domu Kultury:
Julita Wawreszuk oraz Pau-

Hajnowskie Stypendystki Marsza³ka
lina Niko³ajuk.

Na tê wa¿n¹ uroczy-

stoœæ wybraliœmy siê wraz z
p.o. Dyrektorem HDKu Ro-
œcis³awem Kuncewiczem, na-
grodzon¹ Paulin¹ Niko³ajuk

oraz mam¹ Julity Wawreszuk
(Julita w tym czasie uczestni-

czy³a w konkursie
matematycznym).
Ca³a Gala by³a
profesjonalnie
przygotowana,
wszyscy nagro-
dzeni otrzymali
certyfikaty z r¹k
Marsza³ka Woje-
wództwa Podla-
skiego - Jaros³awa
Dworzañskiego.
Po czêœci oficjal-
nej by³ s³odki po-
czêstunek.

Gratuluje-
my hajnowskim

wokalistkom!

Marta Gredel-Iwaniuk

14 lutego 2012 roku (wtorek) w Bia³owieskim Oœrodku
Kultury z okazji „Œwiêta Zakochanych” na deskach sceny od-
by³o siê przedstawienie pod nazw¹ „Africa Show”. Spektakl
zosta³ przygotowany przez ko³o teatralne dzia³aj¹ce przy Bia³o-
wieskim Oœrodku Kultury pod kierownictwem pani Anny Dul-
ko. Tego dnia przedstawienie mia³o a¿ trzy premiery. W godzi-
nach przedpo³udniowych odby³y siê dwie prezentacje, kolejno
dla przedszkolaków oraz uczniów klas pocz¹tkowych, nastêp-
nie dla gimnazjalistów z Zespo³u Szkolno – Przedszkolnego w
Bia³owie¿y. Mieszkañcy Bia³owie¿y mogli zobaczyæ spektakl o
godzinie siedemnastej. Wszystkie trzy prezentacje cieszy³y siê
doœæ spor¹ frekwencj¹ oraz ciep³ym przyjêciem przez widzów.

Spotkanie by³o poœwiêcone Afryce, ale jako ¿e 14 lutego
by³y Walentynki uczniowie uczcili tê okazjê spektaklem pt.:
„Kopciuszek wspó³czeœnie”. W przedstawieniu udzia³ wziêli
uczniowie klasy V. Ponadto widzowie mogli zobaczyæ skecz
„Bunga, Bunga Hej” oraz „Bim Salabim”, us³yszeæ dowcip o
³osiach w Afryce. Ciekawym elementem programu by³y wy-
stêpy taneczne m³odzie¿y pomiêdzy poszczególnymi epizoda-
mi. Nasi m³odzi artyœci zaprezentowali taniec „Sidi Mansour”,
uk³ad choreograficzny do piosenki „Opa opa”, pe³en ekspresji
pokaz do melodii „Hafanana” oraz „Turkish Dance”. Pokazy
taneczne mia³y klimatyczn¹ oprawê œwietln¹.

Na zakoñczenie prowadz¹ce gor¹co podziêkowa³y przy-
by³ym widzom za obejrzenie „Africa Show” informuj¹c, i¿ nad
przedstawieniem pracowa³o oko³o 40 osób. Szczególne podziê-
kowania przekazano pani Annie Dulko za re¿yseriê przedsta-
wienia, Eli Dulko oraz Uli Sikorskiej za uk³ady taneczne, Ma³-
gosi Chileckiej, Karolinie Bajko, Julii Rutkowskiej, Angelice
Prytulczyk za wykonanie scenografii, Zofii Kury³o za przygo-
towanie prezentacji multimedialnej, panu Paw³owi Winiarskie-
mu za u¿yczenie oœwietlenia, panu Markowi Zubryckiemu za
u¿yczenie oœwietlenia oraz obs³ugê podczas spektaklu, Kami-
lowi Ulez³o, Jakubowi Nowogrodzkiemu, Marcinowi Kozako-
wi za obs³ugê nag³oœnienia oraz obs³ugê projektora multime-
dialnego, panu Mateuszowi Gutowskiemu za wsparcie ducho-
we i finansowe.

Przedstawienie zakoñczy³o siê tañcem „Jumbo”.
Marek Zubrycki

stanu jest bardzo prosta i pro-
zaiczna, brak pieniêdzy nasze-
go pañstwa. Brakuje przecie¿
na utrzymanie tych Parków,
które ju¿ istniej¹. Obawiam
siê, ¿e to poszerzenie mog³o-
by wygl¹daæ tak- poszerzamy
Park, a teraz wy radŸcie so-
bie sami.

M.G: W sejmie znaj-

duje siê obywatelski pro-

jekt zmian w ustawie o

ochrony przyrody. Jego

g³ównym za³o¿eniem jest

odebranie samorz¹dom

prawa veta co do zmiany

granic parków, czy te¿ two-

rzenia nowych. Po zmia-

nach samorz¹dy mia³yby je-

dynie mo¿liwoœæ opiniowa-

nia tych zmian, jednak nie

by³yby one wi¹¿¹ce dla re-

sortu œrodowiska. Jakie

jest Pana zdanie na temat

tej inicjatywy?

A.L: Dla mnie jest to
kpina z demokracji. Dlatego,
¿e czêœæ organizacji forsuje
tak¹ fa³szyw¹ wizjê samorz¹-
dów, ¿e my czyhamy na tê
Puszczê, chcemy j¹ zniszczyæ
i wyci¹æ. Jest to moim zda-
niem kompletna bzdura. Rze-
czywistym problemem jest to,
¿e poszerzenie Parku wi¹¿e
siê z uszczupleniem naszych
dochodów. Ju¿ teraz mamy
ciê¿k¹ sytuacjê finansow¹.
Zreszt¹ chyba ka¿dy mieszka-
niec naszej miejscowoœci s³y-
sza³ o problemach z utrzyma-
niem szko³y. Je¿eli stracimy
kolejne pieni¹dze to mamy tê
szko³ê zamkn¹æ? Przecie¿
dzieci tych mieszkañców, któ-
rzy popieraj¹ poszerzenie Par-
ku, równie¿ do niej uczêsz-
czaj¹. Mo¿e zacznijmy o tym
w koñcu powa¿nie rozmawiaæ

Samorz¹dy te¿ chc¹ chroniæ Puszczê ...
Cd. ze str. 2

Micha³ Puc – w³aœci-
ciel firmy produkcyjnej i mar-
ketu budowlanego w bran¿y
stolarki okiennej i drzwiowej,
efektywnie wspieraj¹cy
zmniejszenie bezrobocia w
Hajnówce.

Tomasz Samojlik –
naukowiec z Instytutu Biolo-
gii Ssaków Polskiej Akademii
Nauk w Bia³owie¿y, autor wie-
lu publikacji o Bia³owie¿y,
Puszczy i powiecie, autor
ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y.

Oprawê artystyczn¹
uroczystej imprezy zapewni³y

wokalistki (œwietne g³osy) ze
Studia Piosenki Estradowej
Hajnowskiego Domu Kultury
oraz bard (rodem z Hajnów-

Zas³u¿ony dla Powiatu Hajnowskiego
cd. ze str. 1 ki) Anatol Borowik z recita-

lem pieœni Bu³ata Okud¿awy.
Redakcja gratuluje laureatom.

(Wies³aw Pietuch)

„Africa Show” w Bia³owieskim
Oœrodku Kultury

i strona rz¹dowa, czy ekolo-
giczna w koñcu zastanowi siê
dlaczego samorz¹dy automa-
tycznie s¹ w opozycji do pla-
nów poszerzenia BPN. Bo
problem rzeczywisty z naszej
strony nie tkwi w ochronie
Puszczy. Wszyscy chcemy j¹
chroniæ. Inna sprawa, ¿e nie
wiadomo czy musi byæ to
ochrona poprzez poszerzenie
Parku. Jak widaæ po ostatnich
publikacjach prasowych, doœæ
g³oœno komentowanych, œro-
dowisko naukowe jest tu rów-
nie¿ podzielone. Powiem
szczerze, ¿e jeœli ktoœ z tytu-
³em profesora mówi, ¿e nawet
jeœli Puszcza zginie przez
modn¹ obecnie koncepcjê
ochrony biernej, to i tak za
piêæset lat siê odrodzi, to ta-
kiej osoby nie mo¿na trakto-
waæ powa¿nie i dawaæ jej ¿ad-
nej mocy decyzyjnej.
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20 LUTEGO -
INAUGURACJA

TEGOROCZNE PRE-
ZENTACJE ZAINAUGU-
ROWANO W BIELSKU
PODLASKIM

Tradycyjnie ju¿ mia³y
one miejsce w goœcinnym Pu-
blicznym Gimnazjum Nr 1 im.

Niepodleg³oœci Polski, gdzie
œci¹gnê³y, jak zwykle, przed-
stawicieli wy¿szych uczelni z
Podlasia i spoza regionu.

Ka¿dy wystawca dys-
ponowa³ stoiskiem, na którym
mo¿na by³o zaopatrzyæ siê w
materia³y przedstawiaj¹ce
profil uczelni, kierunki studiów,
jak i poszczególne ich specjal-
noœci. Dodatkowo ka¿dy ze
zwiedzaj¹cych, a by³o ich kil-
kuset, obdarowywany by³ ró¿-
norodnymi gad¿etami.

Od lat, podczas Pre-
zentacji w ka¿dym z miast,
gdzie siê odbywaj¹, organizo-
wany jest konkurs na najcie-
kawsz¹ prezentacjê uczelni o
Puchar Starosty Powiatu i
najbogatsz¹ ofertê edukacyjn¹

o Puchar Burmistrza.
Tego roku Puchar Sta-

rosty Bielskiego – dr S³awo-
mira Snarskiego przypad³
Wy¿szej Szkole Finansów i
Zarz¹dzania w Bia³ymstoku.
Na stoisku do podjêcia stu-
diów zachêca³y Katarzyna
Stankiewicz i Urszula Zajkow-

ska. Puchar w imieniu staro-
sty wrêczy³ Anatol Grzegorz
Tymiñski – naczelnik Wydzia³u
Oœwiaty.

Puchar Burmistrza
Bielska Podlaskiego – Euge-
niusza Berezowca powêdro-
wa³ poza granicê wojewódz-
twa. Jury przyzna³o go Pañ-
stwowej Szkole Wy¿szej im.
Papie¿a Jana Paw³a II w Bia-
³ej Podlaskiej, w której imie-
niu do podjêcia nauki zapra-
szali Sylwia Koczorowska,
Katarzyna Butryn i S³awomir
¯dom. Nagrodê laureatom
wrêczy³ wiceburmistrz – Jan
Radkiewicz.

Warto te¿ dodaæ, i¿ m³o-
dzie¿ z powiatu bielskiego naj-
bardziej zainteresowana by³a

ofert¹ mo¿liwoœci kszta³cenia
siê na Politechnice Bia³ostoc-
kiej, której stoisko by³o do-
s³ownie oblegane.

I jeszcze jedno. Nietak-
tem by³oby nie wymienienie
nazwiska duszy przedsiêwziê-
cia, wydawcy dwutygodnika
„Wieœci Podlaskie” - Wies³a-

wa Soko³owskiego oraz go-
spodarza obiektu Barbary
Kaczoruk – zastêpcy dyrek-
tora Gimnazjum oraz pracow-
ników tej placówki oœwiato-
wej. To dziêki nim bielskie
Prezentacje przesz³y do histo-
rii, jako udane.

UDANY START
W  POWIECIE

SIEMIATYCKIM
(21 LUTEGO)

Z zadowoleniem w³a-
dze samorz¹dowe powiatu i
miasta Siemiatycze przyjê³y
propozycjê promocji szkó³
wy¿szych w tym regionie.
Odby³y siê one w siemiatyc-
kim Zespole Szkó³.

Bardzo du¿a grupa m³o-
dzie¿y okaza³a chêæ studiowa-
nia poza miejscem zamieszka-
nia. Dlaczego, przecie¿ w Sie-
miatyczach jest uczelnia, bli-
sko, nie trzeba doje¿d¿aæ, mo¿-
na dojœæ? To pytanie zada³em
Ma³gorzacie, tegorocznej ma-
turzystce spod Siemiatycz,
która odpowiedzia³a –
„przede wszystkim chodzi

mi o renomê szko³y, po któ-

rej skoñczeniu mój przysz³y

pracodawca spojrzy na dy-

plom – i bêdzie wiedzia³ jak¹

uczelniê skoñczy³am, a nie

pyta³, gdzie to jest, nie s³y-

sza³em o niej. Zreszt¹ chcê

studiowaæ architekturê, bo

lubiê rysowaæ, projektowaæ.

Od drugiej klasy Gimna-

zjum moim marzeniem jest

architektura na Politechni-

ce Bia³ostockiej . Dziœ je-

stem ju¿ pe³noletni¹ osiem-

nastk¹ i decyzja zapad³a –

tam bêdê walczy³a o in-

deks.”

Inny mój rozmówca -

nie chcia³ podaæ nazwiska, ani
imienia – u¿y³ podobnej argu-
mentacji: „Rodzice przeko-

nali mnie, mówi¹c synu,

uciekaj z naszej mieœciny,

kszta³æ siê, ale na renomo-

wanej uczelni bez wzglêdu,

czy to pañstwowa, czy nie.

Bêdziemy ciebie wspomaga-

li. Zostaniesz tu, to bêdziesz

studiowa³, a póŸniej co, w

¿elaznym bêdziesz sprzeda-

wa³ gwoŸdzie?” Teraz zasta-

nawiam siê gdzie bêdê stu-

diowa³ poza domem, bo chcê

siê usamodzielniæ, a zainte-

resowañ mam wiele, wiêc

wybór kierunku studiów

jest ciê¿ki. Jedno rodzicom

obieca³em, o co mnie prosili

– skoñczê studia i pracê za-

wodow¹ podejmujê tu w Sie-

miatyczach.

Pewnie w³adze miasta
to zdanie rodziców m³odzieñ-
ca z aspiracjami popieraj¹, tak
jak i ich proœbê, by swoj¹
wiedz¹, któr¹ zdobêdzie na
studiach wspiera³ œrodowisko,

   Udane X jubileuszowe Prezentacje 
W woj. podlaskim przez kilka dni odbywa³y siê spotkania przed-

stawicieli wy¿szych uczelni z tegorocznymi maturzystami, którzy zain-

teresowani s¹ kontynuacj¹ nauki.

G³ównym organizatorem, od pocz¹tku realizacji projektu „Uczel-

nie w powiecie” (z roczn¹ przerw¹ w 2005 r.) jest redakcja dwutygodni-

ka „Wieœci Podlaskie” oraz Podlaski Oddzia³ Wojewódzki Stowarzy-

szenia Wspó³pracy „Polska – Wschód”, Starostwa Powiatowe danego

terenu oraz burmistrzowie miast bêd¹cych siedzib¹ powiatowych w³adz

samorz¹dowych.

Czêsto cyklicznie organizowane imprezy nazywane s¹ przez ob-

serwatorów dzia³aniami, które siê prze¿y³y, które zatracaj¹ z ka¿dym

rokiem swój cel, powielaj¹ siê. Do nich jednak nie mo¿na zaliczaæ pro-

gramu „Uczelnie w powiecie”, który z roku na rok siê rozrasta.
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gdzie siê urodzi³ i kszta³towa³
swoj¹ osobowoœæ.

Wróæmy jednak do re-
lacji z wydarzenia  w Siemia-
tyczach, gdzie zaprezentowa-
³y siê uczelnie poza miej-
scow¹, która promowaæ siê
nie musi, bo jest znana na tym
terenie.

Trzeba przyznaæ, ¿e
uczelnie wzbogaci³y swe pre-

zentacje audiowizualne w
stosunku do dnia poprzednie-
go, co ucieszy³o organizato-
rów.

Moim zdaniem, osoby
obserwuj¹cej przebieg uda-
nych siemiatyckich Prezenta-
cji, m³odzi absolwenci powin-
ni wybieraæ zawód zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami,
acz w uzgodnieniu ze wspie-
raj¹cymi ich finansowo i du-
chowo rodzicami, na których
¿yczliwoœæ trzeba zas³u¿yæ,
ale te¿ samemu walczyæ z
honorem jak Madzia Ul stu-
dentka, która potrafi zapraco-
waæ na swoje wykszta³cenie.

Dziewczyna studiuje w
Pañstwowej Szkole Wy¿szej
im. Jana Paw³a II w Bia³ej
Podlaskiej.  Jest absolwentk¹
kierunku Zarz¹dzania – studia
licencjackie - i s³uchaczk¹ III
roku Rolnictwa (studia in¿y-
nierskie).

Teraz zdanie Pani Syl-

wii Koczorowskiej, g³ównej
specjalistki ds. rekrutacji tej
pañstwowej uczelni – „Po-

wiem szczerze s¹ studenci i

przys³owiowe miernoty. Do

tych pierwszych nale¿y

wspomniana Madzia Ul.

Czy uwierzy pan, ¿e ona

pobiera wiêksze stypen-

dium, niŸli wynosz¹ zarobki

miesiêczne jej mamy? Ta

m³oda, przedsiêbiorcza i

urocza dziewczyna to sty-

pendystka Ministra Nauki i

Szkolnictwa Wy¿szego oraz

Marsza³ka Województwa. O

takich studentów, maj¹cych

ambicje, walczymy na w³a-

œnie zorganizowanych przez

„Podlaskie Wieœci” X Pre-

zentacjach „Uczelnie w po-

wiecie”.

Pucharem Starosty Sie-
miatyckiego Miko³aja Mantu-
ra ”Za najciekawsz¹ prezen-
tacjê uczelni” nagrodzono
Wy¿sz¹ Szko³ê Administracji
Publicznej im. Stanis³awa Sta-
szica w Bia³ymstoku, zaœ Pu-
charem Burmistrza Siemia-
tycz Piotra Siniakowicza „Za
najbogatsz¹ ofertê eduka-
cyjn¹” wyró¿niono Politechni-
kê Bia³ostock¹.

Podsumowuj¹c spotka-
nie maturzystów z powiatu sie-
miatyckiego z przedstawicie-
lami wy¿szych uczelni nale¿y

e Edukacyjne „Uczelnie w powiecie”
jednoznacznie stwierdziæ –
by³a to bardzo udana inaugu-
racja Prezentacji w kolejnym
powiecie!

W HAJNÓWCE
PAD£ REKORD
FREKWENCJI
(22 LUTEGO)

– Wybór studiów to nie
jest kwestia ostatniego roku,
to jest kwestia dwóch, trzech
lat – powiedzia³ na otwarciu
w auli Politechniki Bia³ostoc-
kiej Zamiejscowego Wydzia-
³u Leœnego w Hajnówce, Wie-
s³aw Pietuch – Redaktor Na-
czelny Wieœci Podlaskich.

Te s³owa by³y wyjaœnie-
niem tego, co sta³o siê po,
trwaj¹cej trzy godziny, promo-
cji uczelni. Stworzone matu-
rzystom warunki do bli¿szego
zapoznania siê z ofert¹ edu-
kacyjno-wystawiennicz¹
uczelni ciesz¹, siê szczególnie
w powiecie hajnowskim, co-
raz wiêkszym zainteresowa-
niem.

W³aœnie tego dnia w
Hajnówce pad³ rekord liczby
zwiedzaj¹cych. Jednego dnia
i w jednym miejscu  stoiska

wystawiennicze odwiedzi³o
ponad  1500 osób.

Nagroda W³odzimierza
Pietroczuka - Starosty Haj-
nowskiego, w postaci p³asko-

rzeŸby, za najciekawsz¹ pre-
zentacjê uczelni przypad³a
Niepañstwowej Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w Bia-
³ymstoku.

Do Bia³egostoku po-
wêdrowa³a równie¿ nagroda
(statuetka ¿ubra) Jerzego Si-
raka – Burmistrza Hajnówki
za najbogatsz¹ ofertê eduka-
cyjn¹, któr¹ wyró¿niono Wy-
¿sz¹ Szko³ê Finansów i Zarz¹-
dzania.

Gratulujemy pobitego
rekordu, a uczelniom wyró¿-
nieñ.

PONURA POGODA
NA DWORZE,

MI£A
ATMOSFERA NA

PREZENTACJACH
W SOKÓ£CE
 (23 LUTEGO)

Po raz szósty w Sokó³-
ce  Prezentacje Edukacyjno –
Doradcze ”Uczelnie w Powie-
cie”  tradycyjnie j odby³y siê
hali sportowej Zespo³u Szkó³.

Mimo pochmurnej po-
gody i si¹pi¹cego deszczu ze
œniegiem promocje uczelni

odwiedzi³o kilkuset uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych po-
wiatu sokólskiego, którzy mo-
gli zapoznaæ siê z ofert¹;
* Politechniki Bia³ostockiej

* Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedl-
cach

* Niepañstwowej Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej w
Bia³ymstoku

* Nauczycielskiego Kolegium
Rewalidacji, Resocjalizacji
i Wychowania Fizycznego
w Bia³ymstoku

* Wy¿szej Szko³y Administra-
cji Publicznej w Bia³ymsto-
ku

* Wy¿szej Szko³y Finansów i
Zarz¹dzania w Bia³ymsto-
ku

Uniwersytetu w Bia³ymstoku
* Uniwersytetu Medycznego

w Bia³ymstoku.
M³odzie¿ w mi³ej at-

mosferze odwiedza³a stanowi-
ska wystawiennicze zadaj¹c
wiele pytañ o zasady kszta³-
cenia, kierunki nauki oraz
wszelkie preferencje, jakie
przys³uguj¹ studentom.

Na zakoñczenie Pre-
zentacji nagrodzono uczelnie.
Za najciekawsz¹ ofertê edu-
kacyjn¹ uznano prezentacjê
Politechniki Bia³ostockiej, któ-
rej przypad³a nagroda Fran-
ciszka Budrowskiego - Staro-
sty Sokólskiego, zaœ najbo-
gatsz¹ ofertê, zdaniem jury,
przedstawi³ Uniwersytet Przy-
rodniczo - Humanistyczny w
Siedlcach, który nagrodzi³ oko-
licznoœciow¹ statuetk¹ Stani-
s³aw Ma³achwiej - Burmistrz
Sokó³ki.

*****
Gratulujemy m³odzie¿y,

która postanowi³a kontynu-
owaæ naukê na wy¿szych
uczelniach, a organizatorom,
patronuj¹cym w³adzom samo-
rz¹dowym i wystawcom
¿yczymy kolejnych udanych
Prezentacji.

(ars)



6                                                                                                                                                                                                         Wieœci Podlaskie

W 2010 roku Gmina Bielsk Podlaski zrealizowa³a inwestycjê pod nazw¹
„Remont œwietlicy wiejskiej we wsi Knorydy” za kwotê 42.997,63 z³ (wg umo-
wy z wykonawc¹), z czego 24 670,77 z³ (po weryfikacji wniosku o p³atnoœæ
koñcow¹) stanowi³o dofinansowanie uzyskane z Osi 4 Leader w ramach PROW
2007-2013 Dzia³anie 413 „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju”. Pozosta³a
czêœæ 18.326,86 z³  to wk³ad w³asny Gminy Bielsk Podlaski.

W ramach niniejszego zadania wykonano roboty rozbiórkowe zewnêtrz-
ne polegaj¹ce na rozebraniu pokrycia dachowego z p³yt azbestowo – cemento-
wych i na pokryciu dachu blach¹ stalow¹ trapezow¹ oraz wykonaniu rynien
dachowych.

Fot. Budynek œwietlicy wiejskiej we wsi Knorydy po remoncie.

Ponadto wykonano roboty remontowe wewnêtrzne polegaj¹ce na me-
chanicznym cyklinowaniu posadzki z desek i pomalowaniu jej lakierem oraz
renowacji sufitu.

Remont obiektu przyczyni³ siê do poprawy ¿ycia mieszkañców wsi oraz
stworzy³ mo¿liwoœæ integracji spo³ecznoœci lokalnej. Obecnie w œwietlicy orga-
nizowane s¹ zebrania wiejskie, wybory so³tysa, imprezy okolicznoœciowe i spo-
tkania m³odzie¿y.

W sierpniu 2011 roku Gmina Bielsk Podlaski zakoñczy³a remont œwietli-
cy w Pasynkach w ramach projektu pn. ,,Remont œwietlicy wiejskiej we wsi
Pasynki”. Projekt zosta³ dofinansowany w ramach dzia³ania 4.1/413 ,,Wdra¿a-
nie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie MA£YCH PROJEKTÓW Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W trakcie realizacji inwestycji wykonano prace remontowe zwi¹zane z
dociepleniem budynku polegaj¹ce na wykonaniu elewacji zewnêtrznej poprzez
oklejenie œcian budynku p³ytami styropianowymi oraz na³o¿eniu warstwy tynku
w technologii lekkiej-mokrej. Nast¹pi³ równie¿ demonta¿ starych rur spusto-
wych oraz monta¿ nowych.

Ca³kowita wartoœæ projektu wg umowy z wykonawc¹ wynios³a 57.500,10
z³, w tym kwota dofinansowania, po weryfikacji wniosku o p³atnoœæ w ramach
Osi Leader
24.841,68 z³. Pozo-
sta³a czêœæ to wk³ad
w³asny Gminy
Bielsk Podlaski, sta-
nowi¹cy 32.658,42
z³.

Fot. Docieplony

budynek œwietlicy

wiejskiej we wsi

Pasynki.

Celem projektu by³o podniesienie poziomu ¿ycia mieszkañców wsi Pa-
synki oraz stworzenie mo¿liwoœci integracji spo³ecznoœci lokalnej. Obecnie w
œwietlicy organizowane s¹ zebrania wiejskie, spotkania Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich, wybory so³tysa, imprezy okolicznoœciowe i spotkania m³odzie¿y.

Remont œwietlicy wiejskiej
we wsi Pasynki

Remont œwietlicy wiejskiej
we wsi Knorydy

BIELSK  PODLASKI GMINA

Biblia zawieraj¹ca apokryficzn¹
Ewangeliê Barnaby - w której Jezus
zapowiada przyjœcie proroka Maho-
meta i zrzeka siê swojej boskoœci -
zosta³a odnaleziona w Turcji. Spisana
z³otymi literami na skórzanych stroni-
cach ksiêga liczy sobie rzekomo po-
nad 1,5 tys. lat.

Je¿eli badania naukowe po-
twierdz¹, ¿e Biblia pochodzi z okolic
V-VI w. naszej ery, bêdzie to prze³o-
mowe odkrycie. Dotychczas s¹dzono,
¿e tekst Ewangelii Barnaby powsta³
dopiero w XIV wieku (choæ wzmian-
ki o samym Barnabie s¹ o wiele star-
sze).

Spisany na zwierzêcej skórze
tom zosta³ odnaleziony w okolicach
roku 2000 przez tureck¹ policjê, pod-
czas próby wywiezienia go za grani-
cê. Do 2010 roku spoczywa³ strze¿o-
ny w magazynach, a¿ w koñcu zosta³
przekazany Muzeum Etnograficznemu
w Ankarze. Dopiero teraz zdecydowa-
no siê na wystawienie go na widok

Odnaleziono Bibliê sprzed 1500 lat

W dniach 12-24 marca odbêdzie siê XXIV edycja ogólnopolskiej akcji
¯ó³ty Tydzieñ. Jej ide¹ jest edukacja na temat zagro¿eñ zwi¹zanych z wiruso-
wym zapaleniem w¹troby typu A (WZW A) i typu B (WZW B) oraz populary-
zacja szczepieñ ochronnych, jako skutecznej profilaktyki tych chorób.

Aktualne adresy punktów szczepieñ bior¹cych udzia³ w akcji mo¿na zna-
leŸæ na stronie www.zoltytydzien.pl

¯ó³ty tydzieñ

publiczny.
Wed³ug tureckiego ministra kul-

tury, Ertugrula Gunaya, ksiêga jest au-
tentyczn¹ wersj¹ Ewangelii, ukrywan¹
przez w³adze Koœcio³a Katolickiego
przez swoje wyraŸne nawi¹zania do
Islamu. Ponadto - jak powiedzia³ - o
prawo do jej zbadania wyst¹pi³ ju¿ ofi-
cjalnie Watykan.

Wbrew entuzjazmowi œwiata
Islamu, wielu krytyków uwa¿a, ¿e wy-
stawiona na widok publiczny Biblia
pochodzi z XVI wieku i jest po prostu
zrêcznie wykonan¹ fa³szywk¹.

Tymczasem profesor teologii
Omer Faruk Harman nawo³uje do po-
wstrzymania emocji i wykonania do-
k³adnych, naukowych badañ ksiêgi.
Dziêki nim bêdzie mo¿na oceniæ, kie-
dy zosta³a napisana i wyci¹gn¹æ z tego
konkretne wnioski.

Spisana rêcznie w jêzyku ara-
mejskim ksiêga jest wyceniana na oko-
³o 70 milionów z³otych.

P.B., Ÿród³o:ksiazki.wp.pl
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W druga sobotê lutego w Zespole Szkó³ w Wyszkach

odby³ siê X Jubileuszowy Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar

Prezesa Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Brañsku. Roz-

grywki, w których uczestniczy³o ponad 150 zawodników

odbywa³y siê w  8  kategoriach  wiekowych.

Muszê przyznaæ, ze tak masowej imprezy sporto-

wej, w której uczestniczy³y ca³e rodzi-

ny ju¿ dawno nie widzia³em. Szkoda,

¿e w³adze samorz¹dowe powiatu i gmi-

ny nie znalaz³y czasu aby przybyæ na

imprezê, bo nie w¹tpiê, ¿e mog³aby to

byæ dla nich dobra nauka jak takie im-

prezy organizowaæ.  Du¿e s³owa uzna-

nia nale¿¹ siê w³adzom brañskiego Ban-

ku, za cykliczne  organizowanie imprez

sportowo-rekreacyjnych. Takie¿ same

s³owa uznania nale¿¹ siê dyrektorom

Oddzia³ów w Boækach, Brañsku, Gro-

dzisku, Narewce i szczególnie Wy-

szkach. Pytanie, dlaczego tylko tym dy-

rektorom chcia³o siê zaanga¿owaæ w

realizacje tego pomys³u? Ale to ju¿ nie

jest rola dziennikarza szukaæ odpowie-

dzi na takie w¹tpliwoœci.

Pierwszy Turniej odby³ siê w

Brañsku, a jego pomys³odawc¹ by³ Ja-

rek Jakimiuk, dyrektor Zespo³u Szkó³ i

aktualny Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej brañ-

skiego Banku. Kolejnych dziewiêæ edycji organi-

zowa³ Edward Karpiesiuk dyrektor Oddzia³u w

Wyszkach przy du¿ym zaanga¿owa-

niu nauczycieli wychowania fizyczne-

go z Zespo³u Szkó³ w Wyszkach.

Otwieraj¹c jubileuszow¹ edy-

cjê Turnieju wskaza³ na rolê sportu w

procesie wychowania: „Mi³o nam,  ¿e

mogliœmy przez tyle lat organizowaæ

wspóln¹ sportowa zabawê, integrowaæ

spo³ecznoœæ poszczególnych oddzia-

³ów. Sport nie jest celem samym w

sobie, lecz jest bardzo istotnym œrod-

kiem w procesie wychowania m³odzie-

¿y i jej wszechstronnego rozwoju. Dlatego te¿ mi³o

mi jest, ¿e firma moja, mój bank ma cz¹stkê udzia-

³u w tym procesie.”

Z kronikarskiego obowi¹zku warto dodaæ,

¿e sêdzi¹  g³ównym zawodów tradycyjnie ju¿ by³ Stanis³aw

Wasilewski, któremu pomagali: Artur Zinkowski, Jacek Fal-

kowski i Wies³aw Tyszkiewicz oraz grupa m³odzie¿y, której

Sport i rekreacja

nale¿¹ siê szczególne wyrazy uznania.

Bank Spó³dzielczy w Brañsk to znany w re-

gionie mecenas kultury i sportu, m.in. jest g³ównym sponso-

rem organizowanego przez nasz¹ redakcje Plebiscytu na naj-

popularniejszego sportowca Ziemi Bielskiej. Dobrze, ¿e kie-

rownictwo Banku nie tylko sponsoruje ale i organizuje takie

imprezy, ciœnie mi siê jednak na usta pytanie czy to przypad-

kiem nie jest przede wszystkim zadanie

samorz¹dów, zw³aszcza gminnych, któ-

re posiadaj¹ wyspecjalizowane – i za-

pewne nieŸle op³acane -  agendy w po-

staci Gminnych Oœrodków Sportu z ró¿-

nymi dodatkami. W Wyszkach np. jest

Gminny Oœrodek Kultury, Sportu i Tury-

styki, którego przedstawicieli na impre-

zie nie zauwa¿y³em Zreszt¹ nie nazwa

jest tu przecie¿ najwa¿niejsza ale to aby

ich dzia³ania nie ogranicza³y siê do zro-

bienia kilku imprez w okresie letnim typu

do¿ynki, ale aby tak¿e jesieni¹ czy zim¹

chcia³o im siê zorganizowaæ tak maso-

we i rodzinne imprezy rekreacyjne.

Po zakoñczeniu rozgrywek

wszyscy uczestnicy spotkali siê na kie³-

basce przy ognisku. Kolejny Turniej ju¿

za rok w Brañsku.

Wies³aw Soko³owski

Klasyfikacja koñcowa dru¿yn:

I miejsce  BS Brañsk – 203,5 pkt.

II miejsce  BS Narewka  – 132,5 pkt.

III miejsce  BS Wyszki – 107,0 pkt.

IV miejsce  BS Grodzisk –   61,5 pkt.

V miejsce  BS Boæki –   47,0 pkt.

KATEGORIE:

I. Szko³a Podstawowa:

Dziewczêta:

1. Mucha Paulina– BS Brañsk

2. Pop³awska Weronika– BS Brañsk

3. Makarska Karolina– BS Brañsk

4. Biedrycka Patrycja – BS Narewka

5. Wo³odkiewicz Wiktoria– BS Narewka

6. Adamowicz Magdalena– BS Narewka

Ch³opcy:

1. Piszczatowski Pawe³ – BS Brañsk

2. Szpakowski Tomasz – BS Brañsk

3. Bancerek Dawid – BS Brañsk

4. Zarêba Piotr – BS Grodzisk

5. Lasota Mateusz  – BS Narewka

6. Koc Krzysztof – BS Grodzisk Narewka

II. Gimnazjum:

Dziewczêta:

1. Makarska Magdalena– BS Brañsk

2. Kosakowska Izabela– BS Narewka

3. Niewiñska Ewa– BS Wyszki

4. Lasota Klaudia– BS Narewka

5. Zawadzka Magdalena– BS Boæki

6. Sawoniuk Agnieszka– BS Wyszki

Ch³opcy:

1. W³ostowski Jakub– BS Brañsk

2. Kubiak Robert– BS Brañsk

3. Kosiñski Piotr– BS Brañsk

4. Kowalczuk Dawid– BS Grodzisk

5. Górski Pawe³– BS Wyszki

6. Kaliszewicz Rafa³– BS Boæki

III. Szko³y œrednie:

Dziewczêta:

1. Kostro Patrycja – BS Brañsk

2. Filipowicz Urszula – BS Narewka

3. Polety³o Kinga – BS Brañsk

4. Tworkowska Sylwia – BS Wyszki

5. Gryc Justyna  – BS Narewka

6. IdŸkowska Agnieszka – BS Wyszki

Ch³opcy:

1. Niemyjski Bartosz – BS Brañsk

2. Budziszewski Jakub – BS Brañsk

3. Borowski Andrzej – BS Wyszki

4. Subota Damian – BS Narewka

5. Charkiewicz £ukasz – BS Narewka

6. Kowalewski Arkadiusz – BS Wyszki

IV. Kobiety do 40 lat:

1. Niewiñska Anna   – BS Wyszki

2. Siwicka Anna               – BS Wyszki

3. Charkiewicz Kamila     – BS Narewka

4. Rusinowicz Emilia       – BS Narewka

5. Wróblewska Patrycja   – BS Brañsk

6. Lasota Dorota               – BS Narewka ,

V. Kobiety powy¿ej 40 lat:

1.  Matwiejuk Eugenia    – BS Boæki

2.  Olech Dorota– BS Brañsk

3.  Radkiewicz Katarzyna– BS Wyszki

4.  Awruk Alina – BS Narewka

5.  Sakowicz Teresa– BS Narewka

6.  M³odzianowska Teresa– BS Wyszki

7.  Ostrowska Ewa– BS Brañsk

VI. Mê¿czyŸni do 35 lat:

1. Kostro Bartosz– BS Brañsk

2. Szmur³o Grzegorz – BS Brañsk

3. Gryc Daniel – BS Narewka

4. Falkowski Jacek – BS Wyszki

5. Charkiewicz Tomasz – BS Narewka

6. Bolesta Kamil – BS Wyszki

VII. Mê¿czyŸni do 50 lat:

1. Niemyjski Tomasz – BS Brañsk

2. Piekutowski Grzegorz – BS Brañsk

3. Gryc Mieczys³aw – BS Narewka

4. Zinkowski Artur – BS Wyszki

5. Charkiewicz Aleksander  – BS Narewka

6. Charkiewicz Rafa³ – BS Grodzisk

VIII. Mê¿czyŸni powy¿ej 50 lat:

1. Kostro Leszek – BS Brañsk

2. Falkowski Cezary – BS Grodzisk

3. Piszczatowski Zbigniew  – BS Brañsk

4. Charkiewicz Aleksy  – BS Narewka

5. Tyszkiewicz Wies³aw – BS Wyszki

6. Oniskiewicz Jerzy – BS Narewka
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Poszukujemy do sprzeda¿y domów na

wsi, wiejskich posiad³oœci, ziemi budow-

lanej i rolnej. Wystarczy, ¿e zadzwonisz,

a my skutecznie pomo¿emy w sprzeda-

¿y twej nieruchomoœci.

Kancelaria Obrotu Nieruchomoœciami

NIERUCHOMOŒCI PODLASIA
NAJPIÊKNIEJSZE SIEDLISKA

NA PODLASIU
ZAPRASZAMY na:

www.nieruchomosci-podlasie.pl

NAJWIÊKSZY WYBÓR SIEDLISK

I WIEJSKICH POSIAD£OŒCI !!!

Tel. 515 331 331 , 535 553 331,

e-mail:swanczewski@nieruchomosci-podlasia.pl


