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Pi¹ta edycja

Zas³u¿ony dla Powiatu Hajnowskiego

W rankingu Zwi¹zku

Powiatów Polskich za rok

ubieg³y (powiaty do 60.tysiê-

cy mieszkañców),powiat haj-

nowski uplasowa³ siê na wy-

sokim szóstym miejscu.O ta-

kiej pozycji decyduj¹ nie tylko

eksperci,stosuj¹cy swoje kry-

teria,ale przede wszystkim

miejscowi samorz¹dowcy

dbaj¹cy o rozwój i poziom

¿ycia mieszkañców "ma³ej oj-

czyzny".Gratulujemy staroœcie

hajnowskiemu,W³odzimierzo-

wi Pietroczukowi i jego ekipie.

O tym,¿e to ludzie

tworz¹ obraz i jakoœæ swojej

ziemi, mo¿na by³o przekonaæ

siê podczas dorocznej, ju¿ pi¹-

tej, imprezy wrêczenia tytu-

³ów "Zas³u¿ony dla Powiatu

Hajnowskiego".W muzycznej

oprawie orkiestry Zwi¹zku

Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-

nych (zagrali œwietny jazz)i

chóru "Echo Puszczy"(Srebr-

ny Medal "Gloria Artis" i Od-

znaka Honorowa Wojewódz-

twa Podlaskiego)utytu³owani

zostali:

Maria Zdanowska -

prezes Zarz¹du Rejonowe-

go Polskiego Czerwonego

Krzy¿a w Hajnówce

Od wielu lat populary-

zuje idee PCK w œrodowisku

m³odzie¿y.Propaguje honoro-

we krwiodawstwo i zdrowy

styl ¿ycia.

Anatol Paw³owski - w

latach 1981 - 2010,wójt gmi-

ny Dubicze Cerkiewne

By³y wieloletni prezes

Zarz¹du Powiatowego

Zwi¹zku OSP w Hajnówce i

prezes Zarz¹du Gminnego

Zwi¹zku OSP w Dubiczach

Cerkiewnych,w istotny sposób

przyczyni³ siê do poprawy

wyposa¿enia Ochotniczych

Stra¿y Po¿arnych na terenie

powiatu,animator sportu po-

¿arniczego wœród m³odzie-

¿y.W 2000 roku otrzyma³

Krzy¿ Kawalerski Orderu

Cd. str. 2

Pod patronatem minister Barbary Kudryckiej

XI Prezentacje Edukacyjne

„Uczelnie w Powiecie”

Dwanaœcie lat temu z

niewielkim gronem przedsta-

wicieli kilku uczelni spotkali siê

w sali gimnastycznej Zespo³u

Szkó³ Ekonomicznych w Biel-

sku Podlaskim przyszli matu-

rzyœci. Takie by³y skromne

pocz¹tki imprezy, której jede-

nasta edycja odby³a siê w bie-

¿¹cym roku  ju¿ w piêciu mia-

stach województwa podla-

skiego z udzia³em kilkunastu

uczelni i tysi¹cami uczestni-

ków: tegorocznych i przy-

sz³ych maturzystów..

Tegoroczne Prezenta-

cje odbywa³y siê w dwóch eta-

pach. Najpierw w dniach 25

– 26 – 27 lutego przedstawi-

ciele uczelni spotkali siê z m³o-

dzie¿¹ „starych” miast i po-

wiatów: Sokó³ki, Bielska Pod-

laskiego i Hajnówki.

Nastêpna tura to po-

wiaty, w których nasza impre-

za dopiero siê rozkrêca – Sie-

miatycze i Wysokie Mazo-

wieckie.

Odbywaj¹ce siê ju¿ po

raz siódmy sokólskie prezen-

tacje tradycyjnie goœci³y w

Zespole Szkó³. Przyby³o na nie

10 uczelni, a najwiêkszym po-
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Odrodzenia Polski.

Aleksander Sielicki -

burmistrz Kleszczel w la-

tach 1993 - 2010

Za jego kadencji zwo-

doci¹gowano ca³¹ gminê,wy-

budowano zespó³ szkó³ w

Kleszczelach,halê sporto-

w¹,zalew "Repczyce", Gmin-

ne Centrum Kultury i Turysty-

ki "H³adyszka".

Anatol Ochryciuk -

burmistrz Hajnówki w la-

tach1998 - 2010

Za jego kadencji wybu-

dowano oczyszczalniê œcie-

ków,Zak³ad Zagospodarowa-

nia Odpadów,Park Wodny,po-

wsta³ Urz¹d Skarbowy, filia

S¹du Rejonowego i Wydzia³

Zas³u¿ony dla Powiatu Hajnowskiego

Cd. ze str. 1 Zamiejscowy Politechniki Bia-

³ostockiej.

Jakub Sadowski -

wójt gminy Narew w latach

1998 - 2010

Za jego kadencji zwo-

doci¹gowano ca³¹ gminê,w

Narwi i £osince zbudowano

oczyszczalnie œcieków,wybu-

dowano dwie stacje uzdatnia-

nia wody i przebudowano

gminne kot³ownie.

S³awomir Smyk - ar-

tysta rzeŸbiarz

Wystawia³ swoje prace

w kraju i zagranic¹,prace znaj-

duj¹ siê w zbiorach watykañ-

skich,laureat Br¹zowego

Wawrzynu Polskiego Komite-

tu Olimpijskiego w 2000 ro-

ku,w³aœciciel galerii sztuki w

Kleszczelach

Jaros³aw Kot - pre-

zes Spó³ki Przedsiebior-

stwo Us³ug Komunalnych

w Hajnówce

Zarz¹dza firm¹ o eur-

topejskich standardach,oferu-

j¹c¹ us³ugi komunalne w po-

wiatach hajnowskim,bielskim

i siemiatyckim,wspó³pracuje z

lokalnymi samorz¹dami,prze-

strzegaj¹c unijnych wymogów

ekologicznych

"Echo Puszczy" - Ze-

spó³ Pieœni Hajnowskiego

Domu Kultury

Za wybitne osi¹gniêcia

w promowaniu kultury ludo-

wej w Podlaskiem,w kraju i

zagranic¹,ponad 500 koncer-

tów,ponad pó³ miliona widzów.

Redakcja serdecznie

gratuluje laureatom !     (piw)

W Hajnówce odby³o

siê  podsumowanie XIV ju¿

edycji Plebiscytu „Sportowiec

Ziemi Hajnowskiej 2012” oraz

„Najpopularniejszy Trener Zie-

mi Hajnowskiej 2012”, które-

go organizatorem jest dwuty-

godnik „Wieœci Podlaskie”.

22 marca br. w zape³-

nionej przez sportowców i mi-

³oœników sportu sali widowi-

skowej Hajnowskiego Domu

Kultury odby³a siê uroczystoœæ

nagrodzenia laureatów tego

cenionego wspó³zawodnic-

twa, którego wspó³organizato-

rem jest Urz¹d Miasta w Haj-

nówce oraz Starostwo   Haj-

nowskie.

Wœród uczestników

Gali zasiedli te¿ patronuj¹cy od

lat Plebiscytowi –Zbigniew

Krzywicki – dyrektor Biura

Senatorskiego reprezentuj¹cy

W³odzimierza Cimoszewicza,

wybitnego polityka i Senatora

RP nieobecnego z powodów

s³u¿bowych. Obok zasiedli te¿

W³odzimierz Pietroczuk, Sta-

rosta Hajnowski i Jerzy Sirak,

Burmistrz Hajnówki.  Nie-

obecny by³ na tej wspania³ej

uroczystoœci  z powodu obo-

wi¹zków s³u¿bowych  Mie-

czys³aw Baszko, Wicemar-

sza³ek Województwa Podla-

skiego, który patronowa³

wspó³zawodnictwu.

Uroczystoœæ rozpoczê-

³o odegranie hymnu olimpij-

skiego. W chwilê po nim przed

publicznoœci¹ zaprezentowa³y

siê zespo³y dzia³aj¹ce przy

Sportowa Feta w Hajnówce

Hajnowskim Domu Kultury:

Dzieciêca Grupa Taneczna

„XMINI”, Grupa Taneczna

„X” oraz zespó³ Tañca Nowo-

czesnego.

Oficjalnego otwarcia

Gali dokona³ Jerzy Sirak, Bur-

mistrz Hajnówki, Kanclerz

Kapitu³y XIV Plebiscytu, któ-

ry na zakoñczenie swego wy-

st¹pienia wraz z All¹ Gryc,

Przewodnicz¹c¹ Rady Miasta

wrêczy³ dla zas³u¿onych dzia-

³aczy sportowych okoliczno-

œciowy Medale 60-lecia Haj-

nówki. Otrzymali je Marek

Antoniuk i Andrzej Ludwiczak.

Mi³ym pozaplebiscyto-

wym akcentem by³o wyró¿-

nienie uczestniczki - X Œwia-

towych Igrzysk Olimpiad Spe-

cjalnych, które odby³y siê w br.

w Korei Po³udniowej.- Justy-

ny Wasiluk z Trzeœcianki w

gminie Narew, zdobywczyni

srebrnego medalu w narciar-

stwie biegowym na 50 m. i z³o-

tego na 100 m. M³oda zawod-

niczka uhonorowana zosta³a

za ten sukces przez Andrzeja

Pleskowicza, wójta Gminy

Narew cennym sprzêtem

sportowym.

Nie sposób te¿ nie

wspomnieæ te¿ o udziale we

wspomnianych Igrzyskach

Kamila Bajko z Gminy Na-

rewka, który startuj¹c w nar-

ciarstwie biegowym zaj¹³ VI

miejsce na 500 i 1000 m.

Podsumowanie Plebi-

scytu za 2012 r. rozpoczê³o

Cd. str. 5
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Piekarnia

„ZIARENKO”

16 - 050 Micha³owo

ul. Fabryczna 12

Polecamy:

- chleb dla diabetyków

- chleb ¿ytni wiejski

(bez m¹ki pszennej i dro¿d¿y)

- chleb ¿ytni staropolski

oraz

wiele innych rodzajów

chleba, bu³ek, ciast,

tortów.

Zamówienia:

tel. 85 718 90 57

kom. 691 912 992

Pieczywo dowozimy

Micha³owo, Zab³udów,

Narew, Bielsk Podlaski,

Hajnówka, Bia³owie¿a, Gródek,

Krynki, Bia³ystok

i sprzeda¿ obwoŸna.

WHSI „Podlasie” sprzeda dzia³kê w³asn¹

w Hajnówce przy ul. Lipowej 84, o pow. 356m2

wraz z pawilonem handlowym za cenê 130.000,-z³

WHSI „Podlasie”, ul. Lipowa 4,  15-427 Bia³ystok,

tel. 85 732 10 23. Cena mo¿e byæ negocjowana

w przypadku wp³yniêcia kilku ofert kupna.

Znana z interesuj¹cej

dzia³alnoœci œwietlica w Lew-

kowie Starym,zaprosi³a na

spotkanie z trzema osoba-

mi,które tworz¹ teksty literac-

kie a nie s¹ profesjonalista-

mi.Przy œwiecach i panuj¹cej

mi³ej atmosferze,swoje wier-

sze czytali Wiera  Radziwo-

niuk z Michnówki,Konstanty

Cie³uszecki z Lewkowa No-

wego i Tadeusz Kuncewicz z

Eliaszuk.Na imprezê przysz³y

osoby doros³e,m lodzie¿ i dzie-

ci.Utwory poetyckie wszyst-

kim siê spodoba³y i po odczy-

taniu ka¿dego z nich by³y okla-

ski.

Warto dodaæ,¿e Tade-

usz Kuncewicz wyda³ zbiorek

poezji pt."Podlaskie mój kraj",z

którego jest bardzo zadowo-

Pisz¹ z wewnêtrznej

potrzeby

NAREWKA

lony.Dosta³ nagrodê pieniê¿-

n¹,przyznan¹ przez wójta gmi-

ny Miko³aja Pawilcza w dzi-

dzinie kultury.

Ciekawie by³o pos³u-

chaæ i utworów i jak one po-

wstawa³y u poszczególnych

poetów nieprofesjonalistów,w

jakich okolicznoœciach.Czy

pisz¹ z wewnêtrznej potrze-

by?Dlaczego zechcieli ujaw-

niæ siê po wielu latach pisania

utworów lirycznych?Pytañ ze

strony s³uchaczy by³o wiele i

du¿o mo¿na by³o siê dowie-

dzieæ.

Wieczór poetycki przy-

gotowa³y przewodnicz¹ca Sto-

warzyszenia "Storczyk" - El¿-

bieta Kuncewicz i kierownicz-

ka œwietlicy - Helena Rejent.

(Jan Cie³uszecki)

Bêd¹ dodatkowe œrod-

ki dla samorz¹dów w nowej

perspektywie unijnej na lata

2014-2020.

Tak¹ informacjê prze-

kaza³a minister rozwoju re-

gionalnego El¿bieta Bieñ-

kowska podczas Konwentu

Marsza³ków, który odbywa³

siê w ubieg³ym miesi¹cu w

Bia³owie¿y.

Dodatkowe pieni¹dze

bêd¹ na tzw. obszary specjal-

nej interwencji, które obejm¹

równie¿ teren Puszczy Bia³o-

wieskiej. Jest to rezultat dzia-

³añ pos³a Tyszkiewicza i sena-

tora Cimoszewicza, którzy ju¿

w 2011 roku zaproponowali

przeznaczenie specjalnego

wsparcia dla obszarów cen-

nych przyrodniczo. Program

„Zrównowa¿ony Rozwój Re-

gionu Puszczy Bia³owieskiej”

mia³ poprawiæ warunki gospo-

darcze i spo³eczne na tym te-

renie.

- Deklaracja pani mini-

ster to realizacja naszego po-

mys³u, do którego razem z se-

natorem przekonywaliœmy i

polski rz¹d, i Komisjê Euro-

pejsk¹ - ¿e obszary o cechach

szczególnych potrzebuj¹

szczególnego wsparcia, bo

bez niego nie bêd¹ w stanie siê

rozwin¹æ. Puszcza Bia³owie-

ska to jeden z takich obsza-

rów, dla nas - najwa¿niejszy.

Pani minister Bieñkowska od

pocz¹tku popiera³a to rozwi¹-

zanie. Wszyscy czekaliœmy

jednak na ustalenia bud¿eto-

we w Unii Europejskiej, dla-

tego dopiero teraz mo¿na mó-

wiæ o realizacji tego postulatu

- wyjaœnia pose³ Robert Tysz-

kiewicz.

Z deklaracji minister

Bieñkowskiej ciesz¹ siê samo-

rz¹dowcy z powiatu hajnow-

skiego.

- To wa¿ne, ¿e pani mi-

nister dotrzymuje swoich

obietnic – mówi Albert Litwi-

nowicz, wójt Gminy Bia³owie-

¿a – teraz wa¿ne, ¿ebyœmy

poznali szczegó³y tego progra-

mu. Inn¹ spraw¹ jest rozwi¹-

zanie problemu wk³adu w³a-

snego w poszczególne projek-

ty. Nasza gmina mo¿e mieæ z

tym ogromny problem.

Ten problem dostrzega

równie¿ wicestarosta hajnow-

ski Andrzej Skiepko.

- Trzeba siê zastanowiæ

co zrobiæ wk³adem w³asnym.

Jeœli bêdzie on zbyt wysoki dla

wielu samorz¹dów bêdzie to

powa¿ne utrudnienie lub w

ogóle  nie bêd¹ mog³y skorzy-

staæ z tych pieniêdzy – komen-

tuje – oczywiœcie  sama wia-

domoœæ, ¿e trafi do nas dodat-

kowe wsparcie jest bardzo do-

bra. Miejmy nadziejê, ¿e nie

s¹ tylko obietnice – podsumo-

wuje.

Jak narazie trudno mó-

wiæ o konkretnych kwotach,

które mia³by trafiæ do po-

szczególnych samorz¹dów.

Mateusz Gutowski

Mój komentarz-

Uwaga!  Nie wylejmy

dziecka z k¹piel¹...

Na pewno wiado-

moœæ przekazana mo¿e cie-

szyæ samorz¹dowców z po-

wiatu hajnowskiego. Choæ

narazie jest to dopiero po-

³owa drogi do pe³nego suk-

cesu. Najwa¿niejszym za-

gadnieniem jest rozwi¹za-

nie problemu wk³adu w³a-

snego w poszczególne pro-

jekty, które mia³by byæ re-

alizowane na tym terenie.

Wielu samorz¹dów, zad³u-

¿onych wczeœniejszymi in-

westycjami, najzwyczajniej

w œwiecie nie bêdzie staæ na

zapewnienie w³asnych œrod-

ków. Teraz to ju¿ kwestia

pomys³ów „m¹drych g³ów

z Warszawy”, w jaki spo-

sób gminom pomóc. Mo¿e

to byæ choæby wprowadze-

nie subwencji ekologicznej,

co zwiêkszy³oby po prostu

bud¿etu poszczególnych

jednostek samorz¹du tery-

torialnego. W zwi¹zku z

Minister obieca³a pieni¹dze

samorz¹dom

tym, ¿e dodatkowe pieni¹-

dze maj¹ trafiæ w³aœnie na

obszary cenne przyrodni-

czo, koncepcja wydaje siê

jak najbardziej s³uszna.

Niestety obawiam siê, ¿e

minister finansów nie by³-

by z jej wprowadzenia

szczególnie szczêœliwy. Ale

s¹ jeszcze inne wyjœcia np.

finansowanie przynajmniej

czêœci wk³adu w³asnego z

bud¿etu Urzêdu Marsza³-

kowskiego. Trzeba jednak

myœleæ o tym ju¿ teraz, bo

czasu wbrew pozorom, po-

zosta³o niewiele.
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XI Prezentacje Edukacyjne „Uczelnie w Powiecie”

wodzeniem cieszy³a siê gosz-

cz¹ca po raz pierwszy Wy¿sza

Szko³a Oficerska Wojsk L¹-

dowych z Wroc³awia. Podob-

nie jak w latach ubieg³ych

du¿o zainteresowanej m³o-

dzie¿y odwiedza³o stoisko

Pañstwowej Wy¿szej Szko³y

Zawodowej w Bia³ej Podla-

skiej i Politechniki Bia³ostoc-

kiej. Nie mogli narzekaæ

przedstawiciele tak¿e po raz

pierwszy uczestnicz¹cej w

prezentacjach  Szko³y G³ów-

nej S³u¿by Po¿arniczej w War-

szawie. Tak du¿e zaintereso-

wanie przysz³ych studentów

tymi uczelniami mo¿e œwiad-

czyæ o tym, ¿e m³odzi ludzie

zaczynaj¹ myœleæ  kategoria-

mi znalezienia szybkiego za-

trudnienia po ukoñczeniu stu-

diów, a tak¹ mo¿liwoœæ stwa-

rzaj¹ kierunki techniczne.

Tradycj¹ sta³o siê ju¿

wrêczanie przez przedstawi-

cieli samorz¹dów patronuj¹-

cych imprezie swych nagród

tym uczelniom, które w ich

ocenie przedstawi³y najlepsz¹

ofertê.

Nagrodê Starosty So-

kólskiego Franciszka Budrow-

skiego - za najciekawsz¹ ofer-

tê - otrzyma³a Wy¿sza Szko³a

Oficerska Wojsk L¹dowych

we Wroc³awiu, a Statuetkê

Burmistrza Stanis³¹wa Ma³a-

chwieja – za najbogatsz¹

ofertê – Pañstwowa Szko³a

Wy¿sza w Bia³ej Podlaskiej.

Tradycyjnie ju¿ najwiê-

cej uczelni przyje¿d¿a do Biel-

ska Podlaskiego. Nie zawie-

dli te¿ uczestnicy nie pozwa-

laj¹c wystawcom na wypicie

nawet przys³owiowej kawy.

Przez ca³y dzieñ przy ka¿dym

ze stoisk gromadzi³y siê t³umy

zwiedzaj¹cych.

W Bielsku Podlaskim

puchar Starosty S³awomira

Snarskiego otrzyma³ Uniwer-

sytet w Bia³ymstoku a nagro-

da Burmistrza Eugeniusz Be-

rezowca przypad³a w udziale

Wy¿szej Szkole Finansów i

Zarz¹dzania w Bia³ymstoku.

Pierwszy etap tegorocz-

nych prezentacji koñczy³o spo-

tkanie w Hajnówce. Mia³o ono

niezwykle zakoñczenie bo-

wiem patronuj¹cy imprezie

Starosta W³odzimierz Pietro-

czuk i Burmistrz Jerzy Sirak

nie tylko nagrodzili uczelnie

tradycyjnym ¿ubrami ale te¿

przygotowali niespodziankê –

wycieczkê do muzeum Przy-

rodniczego w Bia³owie¿y. By³

to – jak mo¿na s¹dziæ po opi-

niach przedstawicieli uczelni –

przys³owiowy „strza³ w dzie-

si¹tkê”. Wszyscy wyje¿d¿ali

nie tylko zadowoleni z zainte-

resowania uczniów hajnow-

skich szkó³ ich propozycjami

ale tak¿e pe³ni wra¿eñ, o któ-

rych dyskutowano jeszcze w

trakcie drugiej czêœci targów.

P³askrzeŸbê Starosty

Hajnowskiego otrzyma³ Uni-

wersytet Medyczny w Bia-

³ymstoku, a rze¿bê ¿ubra ufun-

dowanego przez Burmistrza

Hajnówki – Wy¿sza Szko³a

Oficerska Wojsk L¹dowych

we Wroc³awiu. Dla tej uczel-

ni by³ to na pewno udany po-

byt na Podlasiu.

Po kilku dniach prze-

rwy spotkaliœmy siê 4 marca

na drugich ju¿ prezentacjach

w Siemiatyczach. W goœcin-

nych progach Zespo³u Szkó³

goœcili przedstawiciele jedena-

stu uczelni i – podobnie jak w

roku ubieg³ym – ich oferta cie-

szy³a siê bardzo du¿ym zain-

teresowaniem. Szkoda tylko,

¿e nie wszyscy dyrektorzy

szkó³ z terenu powiatu starali

siê pomóc swoim uczniom w

dotarciu na imprezê.

Nagrodê starosty sie-

miatyckiego Miko³aja Mantu-

ra otrzyma³a Politechnika Bia-

³ostocka, nagrod¹ Burmistrza

Siemiatycz niestety nie dotar-

³a na czas i sytuacjê musieli

awaryjnie ratowaæ organiza-

torzy, którzy swój puchar przy-

znali Niepañstwowej Wy¿szej

Szkole Pedagogicznej w Bia-

³ymstoku.

Po ubieg³orocznych za-

koñczonych niepowodzeniem

próbach uda³o siê w tym roku

zorganizowaæ Prezentacje w

Wysokiem Mazowieckiem.

Pierwsze prezentacje i od razu

ogromy sukces frekwencyjny,

by³by on zapewne wy¿szy,

gdyby dyrektorzy szkó³ z te-

renu powiatu – podobnie jak

w Siemiatyczach – pomyœleli

nad zapewnieniem m³odzie¿y

dojazdu na imprezê. Ten suk-

ces to w du¿ej mierze zas³uga

dyrekcji Zespo³u Szkó³ Ogól-

Cd. ze str. 1 nokszta³c¹cych i Ponadgimna-

zjalnych, która nie  tylko do-

skonale przygotowa³a organi-

zacyjnie prezentacje, ale oso-

biœcie wita³a w drzwiach przy-

bywaj¹cych na nie przedsta-

wicieli uczelni i m³odzie¿. Ser-

deczne dziêki.

W Wysokiem nagrody

otrzymali: Puchar Starosty

Bohdana Zieliñskiego – Wy-

¿sza Szko³a Finansów i Zarz¹-

dzania w Bia³ymstoku a pu-

char Burmistrza Jaros³awa

Siekierko – Pañstwowa Wy-

¿sza Szko³a Informatyki i

Przedsiêbiorczoœci w £om¿y.

Reasumuj¹c nale¿y

stwierdziæ, ¿e impreza z roku

na rok cieszy siê coraz wiêk-

szym zainteresowaniem za-

równo m³odzie¿y jak ich rodzi-

ców. Proœby uczelni o do³¹-

czenie w przysz³ym roku ko-

lejnej miejscowoœci potwier-

dzaj¹ pozytywn¹ ocenê tak¿e

i z ich strony. Do kontynuowa-

nia imprezy zachêcaj¹ tak¿e

chêtnie wspó³pracuj¹ce przy

ich organizacji samorz¹dy po-

wiatów i miast, którym za po-

moc sk³adamy – t¹ drog¹ –

serdeczne wyrazy podziêko-

wania.

Cieszy uznanie naszej

imprezy za godn¹ objêciem

patronatem ze strony Ministra

Szkolnictwa Wy¿szego i Na-

uki pani profesor Barbary

Kudryckiej, której obowi¹zki

przeszkodzi³y w ostatniej

chwili na przybycie do Wyso-

kiego Mazowieckiego; liczy-

my na udzia³ w prezentacjach

Pani Minister w przysz³ym

roku.  Do spotkania za rok.

    (wss)

Pe³ny tekst na

www.wiescipodlaskie.pl/internetowewiesci
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Sportowa Feta w Hajnówce

wyst¹pienie Wies³awa Soko³owskiego,

wydawcy „Wieœci Podlaskich”, który

przedstawi³ w skrócie historiê wspó³-

zawodnictwa, a na zakoñczenie poin-

formowa³, i¿ laureatem nagrody spe-

cjalnej ufundowanej przez W³odzimie-

rza Cimoszewicza, Senatora RP zosta³

Edward Poniecki. Jest to szczególne

wyró¿nienie za Jego d³ugoletni¹ ak-

tywn¹ dzia³alnoœæ na rzecz rozwoju i

popularyzacji sportu w powiecie haj-

nowskim. Statuetkê laureatowi w imie-

niu Fundatora wrêczy³ Zbigniew Krzy-

wicki, dyrektor Biura Senatorskiego.

Sportowcy i publicznoœæ z nie-

cierpliwoœci¹ oczekiwali na moment

og³oszenia wyników Plebiscytu. Jak siê

okaza³o wielu zaskoczeñ nie by³o.

W poszczególnych gminach

pow. hajnowskiego tytu³ „Najpopular-

niejszego Sportowca Gminy… 2012 r.”

przypad³:

Bia³owie¿a – Wojciechowi Gu-

towskiemu i Miros³awowi Waszkiewi-

czowi, Czeremcha – Wiktorii Soœniuk,

Hajnówka – Micha³owi Lewczukowi,

Narew – Sylwii Sadowskiej, Narew-

ka – Dawidowi Skiepko i Micha³owi

Suchodole, Kleszczele – Marii Mag-

dalenie Martynowicz.

W mieœcie Hajnówka tytu³

„Najpopularniejszego Sportowca Mia-

sta Hajnówki 2012 r.” zdoby³a Kaja

Kruszewska.

Zwyciêzcy nagrodzeni zostali

Cd. ze str. 2

przez w³odarzy gmin i miast puchara-

mi oraz dyplomami.

Po podsumowaniu Plebiscytu w

gminach przyszed³ czas na og³oszenie

wyników wspó³zawodnictwa za 2012

r. na piêknej Ziemi Hajnowskiej.

Oto wyniki rywalizacji o tytu³

„Najpopularniejszy Sportowiec Ziemi

Hajnowskiej 2012 r.” w poszczegól-

nych kategoriach;

Szko³y Podstawowe

I m. – Kaja Kruszewska, SP nr

5 Hajnówka, II m.- Justyna Klimiuk,

SP nr 6 Hajnówka, III m – Jakub So-

³owiej, SP w Narewce;

Szko³y Gimnazjalne

I m – Sylwia Sadowska, PG w

Narwi, II m – Konrad Ksi¹¿yk, PG w

Hajnówce, III m – Julia Bagrowska,

PG w Kleszczelach;

Szko³y ponadgimnazjalne

I m – Krystian Baran, Szymon

Grabowski, Karol Pietraszko i Marek

Róso³, Technikum Leœne w Bia³owie-

¿y, II m – Piotr Skiepko, LZS Narew-

ka, III m – Piotr Sacharczuk, I LO w

Hajnówce;

Senior

I m – Dawid Skiepko i Micha³

Suchodo³a, LZS Narewka, II m –

Daniel Saczko, „Pronar” Hajnówka, III

m – Mariusz Lasota, LZS Narewka;

Oldboy

I m – Mieczys³aw Gryc i An-

drzej Skiepko, LZS Narewka, II m –

Andrzej Radzymin, Rekreacyjny Klub

Biegacza w Hajnówce, III m – Woj-

ciech Gutowski i Miros³aw Waszkie-

wicz, Towarzystwo Sportowe „¯ubr”

w Bia³owie¿y;

Sportowiec honorowy

I m – Marta Kutikow, AZS Bia-

³ystok, II m – Wojtek Wojtkowski, III

m – Magda Wojtkowska.

Tytu³ „Najlepszego Sportowca

2012 r.” w poszczególnych kategoriach

przypad³: Szko³y Podstawowe – Kaja

Kruszewska, Gimnazja – Konrad

Ksi¹¿yk, Szko³y Ponadgimnazjalne –

Hubert Maglewski, Senior – Daniel

Saczko, Oldboy – Wojciech Gutowski

i Miros³aw Waszkiewicz, Honorowe-

go – Marta Kutikow, Trenera Powia-

tu Hajnowskiego – Roman Sachar-

czuk.

Podczas Gali nagrodzono rów-

nie¿ laureatów XIII Plebiscytu na Naj-

popularniejszego Trenera Ziemi Haj-

nowskiej 2012 r.”, w którym zajêli I m

– Edward Terebun z Zespo³u Szkó³ w

Kleszczelach, II m – Alina Awruk,

Zespó³ Szkó³ w Narewce, III m – Ali-

na ¯ukowicka, Zespól Szkó³ nr 3 w

Hajnówce.

Laureatom Plebiscytu na szcze-

blu powiatowym puchary, nagrody

ksi¹¿kowe oraz dyplomy wrêczyli pa-

troni, starosta powiatu hajnowskiego

oraz cz³onkowie Kapitu³y.

Tegoroczn¹ Sportow¹ Galê za-

koñczy³ s³odki poczêstunek, przy któ-

rym laureaci dzielili siê spostrze¿enia-

mi ze sportowych aren.

Redakcja „Wieœci Podlaskich”

gratuluje laureatom jednoczeœnie ser-

decznie dziêkuj¹c za ogromne wspar-

cie patronom honorowym, w³adzom

starostwa, Hajnówki, gmin oraz cz³on-

kom Kapitu³y.

Podziêkowania redakcja kieru-

je na rêce dyrekcji, pracowników i

cz³onków zespo³ów Hajnowskiego

Domu Kultury, dziêki którym Plebiscyt

mia³ piêkn¹ oprawê.

Szczególne s³owa – wielkie

dziêki kierowane s¹ pod adresem Pañ

Bo¿eny ̄ y¿a i Natalii Oniszczuk dba-

j¹cych by hajnowski fina³ przebieg³

nale¿ycie i sprawnie.

(ars)
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16 marca br. w Zespo-

le Szkó³ im. Paw³a Jana II w

Wyszkach spotkali siê cz³on-

kowie Banku Spó³dzielczego

w Brañsku i ich rodziny by

wzi¹æ udzia³ w XI Turnieju

Tenisa Sto³owego o Puchar

Prezesa Zarz¹du tego¿ Ban-

ku.

Do Wyszek, które ju¿

po raz dziesi¹ty by³y organi-

zatorem tego Turnieju zjecha-

³o 135 tenisistów w ró¿nym

wieku z czterech oddzia³ów

brañskiego Banku: Narewki,

Grodziska, Brañska i Wyszek.

Stworzona wspania³a

atmosfera, przez organizatora

zawodów, ich gospodarza, a

tak¿e dyrekcjê Szko³y zwia-

stowa³a ju¿ na pocz¹tku, ¿e

Sportowe spotkanie rodzin w Wyszkach

wspó³zawodnictwo bêdzie za-

ciête, acz prowadzone fair.

Trwaj¹ca przez kilka

godzin rywalizacja przy 14 sto-

³ach w jedenastu kategoriach

przynios³a satysfakcjê zwy-

ciêzcom, a pokonanych zdo-

pingowa³a do ¿mudniejszego

przygotowania do przysz³o-

rocznych rozgrywek.

Oto ostateczne wyniki

turnieju:

I. Szko³a Podstawo-

wa Dziewczêta:

1. Mucha Paulina (BS

Brañsk)  2.Mucha Weronika

(BS Brañsk)  3.Kuczyñska

Katarzyna (BS Brañsk)

Ch³opcy:

1.Zarêba Piotr (BS Gro-

dzisk  2.So³owiej Jakub (BS

Narewka) 3.Godlewski Kamil

(BS Brañsk)

II. Gimnazjum

Dziewczêta:

1.Mironowicz Emanu-

ela (BS Narewka)  2.Kosa-

kowska Izabela (BS Narew-

ka)  3.Niewiñska Ewa (BS

Wyszki)

Ch³opcy:

1. Bancerek Dawid

(BS Brañsk)  2.Jankowski

Micha³ (BS Brañsk)  3.Laso-

ta Mateusz (BS Narewka

III. Szko³y œrednie

Dziewczêta:

1.Struk Beata (BS Na-

rewka)  2.Polety³o Kinga (BS

Brañsk)  3.Oksiuta Agata (BS

Wyszki)

Ch³opcy:

1.Kowalewski Arka-

diusz (BS Wyszki) 2.Zabroc-

ki Jacek (BS Wyszki)  3.Dzie-

nis Adam (BS Narewka)

IV. Kobiety do 40 lat

1.Szymczak Renata

(BS Grodzisk)  2.Charkiewicz

Kamila (BS Narewka)  3.Si-

wicka Anna (BS Wyszki)

V. Kobiety powy¿ej

40 lat

1.Mironowicz Monika

(BS Narewka)  2.Olech Do-

rota (BS Brañsk)  3.Radkie-

wicz Katarzyna BS Wyszki)

VI. Mê¿czyŸni do 35

lat

1.Gryc Daniel (BS Na-

rewka)  2.Skiepko Dawid (BS

Narewka)  3.Borowski An-

drzej (BS Wyszki)

VII. Mê¿czyŸni do 50

lat

1.Piekutowski Grzegorz

(BS Brañsk)  2.Makulski An-

drzej (BS Grodzisk)  3.Char-

kiewicz Micha³ (BS Narew-

ka)

VIII. Mê¿czyŸni po-

wy¿ej 50 lat

1.Falkowski Cezary

(BS Grodzisk)  2.Charkiewicz

Aleksy (BS Narewka)

3.Tyszkiewicz Wies³aw (BS

Wyszki)

W klasyfikacji dru¿yno-

wej zwyciê¿y³a reprezentacja

BS Narewka – 163,5 pkt. Na

kolejnych miejscach uplaso-

wa³y siê zespo³y: II. BS

Brañsk – 133,0 pkt. III. BS

Wyszki – 122.0 pkt. IV. BS

Grodzisk – 104,0 pkt.

Szczególnie oczeki-

wan¹ przez zawodników i licz-

nie zgromadzonych kibiców

by³a uroczystoœæ podsumowa-

nia zawodów i nagrodzenia

zwyciêzców pucharami, cen-

nymi nagrodami rzeczowymi

i dyplomami, czego dokona³

Stanis³aw Bachorek – prezes

Zarz¹du Banku Spó³dzielcze-

go w Brañsku w asyœcie go-

œci zaproszonych.

Stworzona mi³a atmos-

fera podczas zawodów i go-

œcinnoœæ organizatora –

smaczny obiad i s³odki poczê-

stunek sprawi³y, ¿e nie da³o siê

zauwa¿yæ ani u jednej osoby

³ez policzku nawet po przegra-

nym turniejowym meczu, za to

na wszystkie buzie tryska³y

uœmiechami, zdaj¹cymi siê

mówiæ – do zobaczenia za

rok.

Warto uczestniczyæ w

tak wspaniale zorganizowa-

nych zawodach, za co s³owa

podziêkowania i uznania

nale¿¹ siê inicjatorowi tego¿

wspó³zawodnictwa Zarz¹do-

wi BS w Brañsku, gospoda-

rzowi turnieju – wyszkowskie-

mu oddzia³owi BS, zespo³owi

sêdziowskiemu oraz zawsze

goœcinnemu Zespo³owi Szkó³

im. Jana Paw³a II w Wy-

szkach.

(ars)



WIEŒCI  PODLASKIE  -  Niezale¿ne Pismo Lokalne

Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada.                                    Druk: Drukarnia Prasowa w Ignatkach, Ignatki 40/2,  16-001 Kleosin

Redaktor Naczelny: Wies³aw Pietuch (kom. 531 530 691)  Z-ca Redaktora Naczelnego: Jan Cie³uszecki (kom. 692 899 593),  Redaktor: Wies³aw Soko³owski (kom. 601 724 296).

Stale wspó³pracuj¹: Micha³ Iwaniuk, Jerzy Iwañczuk, Wiaczes³aw Kucharenko, Teresa Modzelewska, Robert Panek, Zbigniew Podlaski, Anna Stulgis, Tadeusz Szereszewski.

  ISSN – 1509 - 0329

Wydawca: Agencja Gospodarcza „Wspó³praca” spó³ka z o.o., 15 – 092 Bia³ystok, ul. Sienkiewicza 1/1 - IVp., Prezes: Wies³awa ¯ywolewska.           www.wiescipodlaskie.pl/internetowewiesci

tel. 85 653 76 51, 85 743 55 16, e-mail: wiescipodlaskie@wp.pl,    www.wiescipodlaskie.pl,    Biuro Reklamy: e-mail: reklama@wiescipodlaskie.pl

Cena dla firm i instytucji  1,00 z³ +VAT   Nak³ad: 5000 egz.

Placówka Doskonalenia

Nauczycieli

w Bia³ymstoku

o r g a n i z u j e

w  GDAÑSKU

12-dniowe kolonie rekreacyjne

dla dzieci ze szkó³

podstawowych

II turnus

22 lipca-02 sierpnia br.

 I turnus

08 - 19 lipca br.

Szczegó³owe

informacje i zapisy :

tel. 85 733 30 46

kom. 695 863 268

Zapraszamy !


