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VIII Prezentacje Edukacyjne „Uczelnie w powiecie”
24.02. Hajnówka - Wydzia³ Zamiejscowy Politechniki Bia³ostockiej, ul. Pi³sudskiego

25.02. Bielsk Podlaski - Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul. Koœciuszki 21
26.02. Sokó³ka - Zespó³ Szkó³, ul. Mickiewicza

Wybieramy najpopularniejszego sportowca Gminy.
G³os na wybranego sportowca mo¿esz oddaæ do 28 lutego

na stronie www.wiescipodlaskie.pl/plebiscyt
lub wysy³ajac sms na nr 666 704 816

Po raz ósmy „Uczelnie w Powiecie”

Rozpoczê³a siê kolejna edycja konkursu o tytu³ Pod-
laskiej Marki Roku. Do walki o tytu³ zg³oszono ponad 170
osób, instytucji i firm. Wœród zg³oszonych w kategorii
„przedsiêwziêcia” znalaz³ siê Turniej Wiedzy o Spó³dziel-
czoœci, organizowany od piêciu lat w podlaskich szko³ach
wszelkiego typu przez Stowarzyszenie „Dyli¿ans Kultural-
ny”, Bank Spó³dzielczy w Brañsku, redakcjê lokalnego dwu-
tygodnika „Wieœci Podlaskie”. Zainteresowanie nim wœród
m³odzie¿y i nauczycieli z roku na rok roœnie, a jego zasiêg
terytorialny ju¿ dawno przekroczy³ granice Podlaskiego. Jest
to inicjatywa edukacyjna znana obecnie w ca³ej Polsce,
zw³aszcza w krêgach spó³dzielczoœci uczniowskiej. Turniej
doskonale buduje pozytywny wizerunek województwa na
terenie kraju, jak i poza jego granicami.

G³ównym celem konkursu o Podlask¹ Markê Roku ,
organizowanego przez podlaski urz¹d marsza³kowski, jest
wy³onienie i wypromowanie kulinariów, miejsc, przedsiê-
wziêæ oraz produktów i us³ug, które ze wzglêdu na swoj¹
jakoœæ, unikatowe walory, buduj¹ pozytywny wizerunek re-
gionu. Zg³oszenie do konkursu przyjmowane by³y od 1 paŸ-
dziernika 2009 r. do koñca stycznia bie¿¹cego roku. Teraz
prace nad ocen¹ zg³oszonych inicjatyw prowadzi niezale¿-
na kapitu³a. Zanim to jednak kapitu³a podejmie swoje de-
cyzje , odbêdzie siê jeszcze plebiscyt o Nagrodê Podlaskich
Konsumentów. W jego ramach, spoœród zg³oszonych kan-
dydatur swoich faworytów bêd¹ mogli wybieraæ wszyscy
mieszkañcy województwa.

Plebiscyt o Nagrodê Podlaskich Konsumentów od-
bêdzie siê w dniach 22 luty - 5 marca. G³osowaæ bêdzie
mo¿na za pomoc¹ kuponów wydrukowanych w bia³ostoc-
kim dodatku "Gazety Wyborczej", albo pobranych ze stron
www.podlaskamarka.pl www.wrotapodlasia.pl. Ka¿dy
mieszkaniec województwa bêdzie móg³ przes³aæ tylko je-
den wype³niony i podpisany kupon. Organizatorzy Turnie-
ju Wiedzy o Spó³dzielczoœci apeluj¹ o g³osowanie na to
przedsiêwziêcie.

Hieronim T. Wawrzyñski

Turniej Wiedzy o Spó³dzielczoœci
wœród kandydatów

do Podlaskiej Marki Roku

Podlaski Oddzia³
Stowarzyszenia Wspó³pra-
cy „Polska- Wschód i Re-
dakcja „Wieœci Podla-
skich” we wspó³pracy z
w³adzami lokalnymi po-
wiatu hajnowskiego, biel-
skiego i sokólskiego w
dniach 24- 26 lutego orga-
nizuje Prezentacje Eduka-
cyjno- Doradcze pod ha-
s³em „ Uczelnie w Powie-
cie”. Ich celem jest zachê-
cenie m³odych mieszkañ-
ców wsi i ma³ych miejsco-
woœci do podejmowania i
kontynuowania nauki na
poziomie wy¿szym. Tego-

roczna impreza odbywaæ siê
bêdzie: w Hajnówce- 24
marca , w Bielsku Podla-
skim- 25 lutego i w Sokó³-
ce- 26 lutego w godz. 10.00-
15.00. Udzia³ w Prezenta-
cjach ju¿  zapowiedzia³o kil-
kanaœcie uczelni pañstwo-
wych i prywatnych z War-
szawy, Siedlec, Bia³egosto-
ku, Suwa³k, Lublina i Pu³tu-
ska. Nie jest to jeszcze lista
zamkniêta, zainteresowane
uczelnie mog¹ jeszcze zg³o-
siæ swój udzia³ w Prezenta-
cjach „Uczelnie w Powie-
cie”. W programie imprezy
jej organizatorzy poza pre-

zentacjami oferty edukacyj-
nej szkó³ wy¿szych planuj¹
w ka¿dej z miejscowoœci
debaty na temat „Sk¹d ka-
dry dla nowoczesnej gospo-
darki opartej na wiedzy?”
oraz konkursy na najbo-
gatsz¹ ofertê edukacyjn¹ i
najciekawsze stoisko na Pre-
zentacjach. Zapraszamy te-
gorocznych maturzystów na
spotkanie z uczelniami w
Hajnówce, Bielsku Podla-
skim i w Sokó³ce.        (hw)

Aleksander Bondaruk

Jest prezesem spó³ki
Ceramika Budowlana "Lew-
kowo”. Dziêki panu Alek-
sandrowi zak³ad sta³ siê
jedn¹ z wiod¹cych firm w
Polsce, produkuj¹cych wy-
roby ceramiki budowlanej.
Przedsiêbiorstwo by³o wie-
lokrotnie wyró¿niane i na-
gradzane za swoje wyroby,
miêdzy innymi piêciokrot-
nie Certyfikatem "Fair
Play”, Certyfikatem "Naj-
wy¿sza jakoœæ w budownic-

Zas³u¿ony
dla  Powiatu Hajnowskiego

Cd. str. 4

cena 1,00 z³ (VAT 0%)   Nak³ad: 5000 egz.
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Wieczór z Samowarem
Narwiañski Oœrodek

Kultury rozpocz¹³ w 2010
roku cykl spotkañ, który pre-
zentowaæ bêdzie mieszkañ-
com naszej gminy kulturê
ró¿nych narodów. 13 lutego
odby³a siê pierwsza uroczy-
stoœæ pt. „Wieczór z samo-
warem”, poœwiêcona kultu-
rze rosyjskiej. Inicjatorami
rosyjskiego wieczoru w Na-
rwi by³y Ewa Alimowska –
prowadz¹ca w Narwi teatr

Pozytyw oraz Dorota Szam-
borska – nauczycielka jêzy-
ka rosyjskiego.

Licznie przyby³a pu-
blicznoœæ mog³a przy herba-
cie wys³uchaæ wielu zna-
nych, wspania³ych rosyj-

skich piosenek, a tak¿e po-
s³uchaæ rosyjskiej poezji. Na
spotkanie przybyli min. Pre-
zes Rosyjskiego Stowarzy-
szenia Kulturalno-Oœwiato-
wego w Polsce Halina Ro-
mañczuk, Wiceprezes
RSKO w Polsce Andrzej
Romañczuk, Radny Powia-
tu Hajnowskiego Stefan Ku-
czyñski oraz radni i dyrek-
torzy szkó³ z Gminy Narew.

Jako pierwszy wyst¹-
pi³ Teatr Po-
zytyw, który
zaprezento-
wa³ kilka do-
brze znanych
r o s y j s k i c h
p i o s e n e k ,
miêdzy inny-
mi z repertu-
aru popular-
nego rosyj-

skiego zespo³u Lube. Zebra-
ni mogli te¿ wys³uchaæ wier-
szy rosyjskich w wykonaniu
m³odzie¿y z Publicznego
Gimnazjum w Narwi. M³o-
dzie¿ przygotowa³a Pani
Dorota Szamborska.

Podczas wieczoru ro-
syjskiego w Narwi wyst¹pi³
równie¿ bard Oleg Kobzar.
Wspólnie z publicznoœci¹
zaœpiewa³ on znane i lubia-
ne piosenki z repertuaru
min. W³odzimierza Wysoc-
kiego oraz Bu³ata Okud¿a-
wy.

Na zakoñczenie dy-
rektor NOK Tamara Juszkie-
wicz przekaza³a gor¹ce po-
dziêkowania wystêpuj¹cym
artystom, m³odzie¿y oraz
inicjatorkom wieczoru Ewie
Alimowskiej i Dorocie
Szamborskiej. Podziêkowa-
nia oraz upominki przekaza-
³a równie¿ prezes RSKO w
Polsce Halina Romañczuk.

Wieczór rosyjski by³
pierwszym spotkaniem zor-
ganizowanym przez Na-
rwiañski Oœrodek Kultury,
prezentuj¹cym kulturê ró¿-
nych narodów. Kolejne spo-
tkanie odbêdzie siê w czerw-
cu i poœwiêcone bêdzie kul-
turze ¿ydowskiej.

Portal U.G. Narew

Podsumowanie cyklu
warsztatów w bibliotece

4 lutego 2010 roku w
Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Narwi odby³o siê uro-
czyste podsumowanie cyklu
warsztatów pt. „Stare i nowe
spotkania warsztatowe”.
Projekt ten zosta³ zrealizo-
wany przez bibliotekê w ra-
mach programu „Dzia³aj

Lokalnie VI”, wdra¿anego
przez Stowarzyszenie Samo-
rz¹dów Euroregionu Pusz-
cza Bia³owieska.

Spotkanie otworzy³a
dyrektor GBP w Narwi Anna
Andrzejuk-Sawicka, która
gor¹co powita³a wszystkich
przyby³ych goœci. Nastêpnie
Wójt Gminy Narew Jakub
Sadowski przekaza³ podziê-

kowania za realizacjê tego
interesuj¹cego projektu oraz
za wsparcie finansowe pro-
jektu z programu Dzia³aj
Lokalnie VI. Wszyscy
uczestnicy warsztatów
otrzymali certyfikaty oraz
drobne upominki z r¹k dy-
rektora biura Stowarzysze-

nia Samorz¹dów Euroregio-
nu Puszcza Bia³owieska
Jana Chomczuka.

Zebrani obejrzeli hu-
morystyczn¹ scenkê w wy-
konaniu Julity Kononiuk,
Ani Kie³baszewskiej oraz
Emilii Masaj³o. Odby³a siê
degustacja potraw wykona-
nych w ramach warsztatów

Cd. str. 7

„Gdzie siê zwróci³eœ o po-

moc Tatusiu,

Do Nieba!

A z czego ten Ró¿aniec?

Z Chleba,

A sk¹d masz ten Ró¿aniec?

Zrobi³em!

A pomóg³ Ci Ró¿aniec?

Wróci³em!

Ponad trzydziestu
uczniów z trzech bielskich
szkó³ ponad gimnazjalnych:
I LO, II LO, ZS nr 1 oraz
Gimnazjum nr 1 uczestni-
czy³o w spotkaniach zorga-
nizowanych przez Bia³o-
stocki Oddzia³ Instytutu
IPN. Podczas spotkañ po-
œwiêconych historii po 1939
r. m³odzie¿ wys³ucha³a wy-
k³adów pracowników IPN -
u, obejrza³a filmy, a tak¿e
spotyka³a siê ze „œwiadkami
historii”.

– Bia³ostocki Oddzia³
IPN wyszed³ z propozycj¹
zorganizowania „Ferii z IPN
–em” do szkó³ z Bia³egosto-
ku, Bielska, £om¿y i Su-
wa³k. Myœmy ten pomys³
podchwycili – mówi koor-

dynator akcji Zbigniew
Rzepniewski, nauczyciel hi-
storii ZS nr 1 im. Marsza³ka
J. K. Pi³sudskiego w Bielsku
Podlaskim.

Podczas spotkañ omó-
wione zosta³y cztery tematy
z ¿ycia w PRL – u. O „Po³o-
¿eniu obywateli polskich na-
rodowoœci ¿ydowskiej w
okresie II wojny œwiatowej”
mówi³a Magdalena Dzienis
- Todorczuk. Prelegentka
mówi³a o ¯ydach zamiesz-
kuj¹cych Bia³ostocczyznê,
ich pobycie w gettach, po-
mocy udzielanej przez Pola-
ków. M³odzie¿ mia³a mo¿-
liwoœæ poznania Ÿróde³ - do-
kumentów, zarz¹dzeñ, roz-
kazów i zdjêæ podczas zajêæ
warsztatowych „Represje
w³adz komunistycznych
wobec rodzin „wrogów kla-
sowych” wraz z prezentacj¹
filmu w re¿. Wandy Ró¿yc-
kiej „Czarni baronowie” z
udzia³em Waldemara Domi-
nika Pluty – przedstawicie-
la Zwi¹zku By³ych ¯o³nie-
rzy Górników – represjono-
wanych w PRL poprowadzi³

Z relacjami œwiadków, którzy zostali wywiezieni na nieludzk¹ ziemiê zapozna³a siê

bielska m³odzie¿

Ferie z IPN – em
Andrzej Muczyñski. Kolej-
ny dzieñ up³yn¹³ pod zna-
kiem wolnoœci. „Wolnoœæ.
Po co wolnoœæ” , tê proble-
matykê przedstawi³ odwo³u-
j¹c siê do Konstytucji PRL
Krzysztof Jodczyk. Spotka-
nie zamykaj¹ce cykl wyk³a-
dów poprowadzi³ dr Jan Je-
rzy Milewski. Doktor
mówi³, wykorzystuj¹c pre-
zentacjê multimedialn¹, o
„Ziemiach polskich pod
dwoma okupacjami w latach
1939–45”,

Najwiêcej, ponad
czterdziestu uczniów, do
bielskiego „mechaniaka”
przyby³o na spotkanie ze
œwiadkami wywózek, osób
represjonowanych. Na œro-
dowym spotkaniu wyst¹pi³
sybirak Marian Jonkajtys,
sybirak oraz by³y d³ugoletni
dyrektor tej¿e szko³y oraz
represjonowany ¿o³nierz -
górnik Waldemar Pluta, któ-
rzy opowiadaj¹c o swojej
tragedii, mimo up³ywu 70
lat, nie kryli wzruszenia.

Cd. str. 8

Koniec epoki propagandy sukcesu
Im bardziej rz¹d siê chwali tym wiêcej ludzi ocenia ne-

gatywnie jego pracê. Po raz kolejny potwierdza siê stare porze-

kad³o, o g³upocie. Nasi politycy nie wyci¹gaj¹ wniosków z prze-

sz³oœci, choæby z efektów propagandy sukcesu w epoce Gier-

ka. A efekty tej propagandy? Z sonda¿u GfK Polonia wynika,

¿e 33 proc. Polaków jest zdania, ¿e mijaj¹cy rok by³ gorszy od

poprzedniego. Tylko 13 proc badanych (w ub.r. 30%) stwier-

dzi³o, rz¹d Donalda Tuska spe³ni³ oczekiwania obywateli.

Nie dzia³a wiêc ju¿ magiczna formu³ka, ¿e niewa¿ne co

robi rz¹d, skoro i tak jest lepszy od poprzedniego.

KRÓTKO
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W pi¹tek, 29 stycznia
2010 r. odby³a siê  uroczy-
stoœæ wrêczenia tytu³ów i
medali  „Zas³u¿onym dla
Powiatu Hajnowskiego”.
Jest to inicjatywa Rady Po-
wiatu Hajnowskiego z 2008
r., maj¹ca na celu  uhonoro-
wanie i wyró¿nienie osób
fizycznych za zas³ugi po³o-
¿one na rzecz rozwoju  Po-
wiatu Hajnowskiego w dzie-
dzinach: gospodarczej, spo-
³ecznej, kulturalnej, sporto-
wej, promocyjnej.

Uroczystoœæ odby³a
siê w Narwi, dziêki goœcin-
noœci laureata ubieg³orocz-
nego tytu³u „Zas³u¿ony dla
Powiatu Hajnowskiego” za
szczególne zas³ugi na rzecz
rozwoju gospodarczego po-
wiatu, dyrektora firmy Pro-
nar Sp.z o.o. z Narwi  -  Pana
Sergiusza Martyniuka.

W 2009 r. tytu³  „Za-
s³u¿ony dla Powiatu Haj-
nowskiego” uzyska³o 7
osób, w tym równie¿ Sena-
tor RP W³odzimierz Cimo-
szewicz  - za szczególne za-
s³ugi na rzecz promocji i roz-
woju powiatu.

Ka¿dy  uhonorowany

tytu³em otrzymuje akt nada-
nia tytu³u a tak¿e medal, któ-
rego twórc¹ jest hajnowski
artysta Jaros³aw Perszko.

W 2010 r. honorowy
tytu³u „Zas³u¿ony dla Po-
wiatu Hajnowskiego” otrzy-
ma³o 13 osób:

 abp gen. bryg. dr Mi-
ron Chodakowski  za szcze-
gólne zas³ugi na rzecz pro-
mocji powiatu.

Aleksander Bondaruk
za szczególne zas³ugi na
rzecz rozwoju gospodarcze-
go powiatu.

Wiera Pawluczuk   za
szczególne zas³ugi na rzecz
rozwoju gospodarczego po-
wiatu.

Grzegorz  Tomaszuk
za szczególne zas³ugi w
dzia³alnoœci spo³ecznej po-
wiatu.

 ks. Pra³at Zbigniew
Niemyjski    za szczególne
zas³ugi w dzia³alnoœci spo-
³ecznej powiatu.

Miko³aj   Czykwin
za szczególne zas³ugi w
dzia³alnoœci spo³ecznej po-
wiatu.

Jaros³aw Perszko   za
szczególne zas³ugi w dzia-
³alnoœci kulturalnej powiatu.

 Alla Gryc   za szcze-
gólne zas³ugi w dzia³alnoœci
kulturalnej powiatu.

Micha³  Skiepko   za
szczególne zas³ugi w dzia-
³alnoœci kulturalnej powiatu.

Manfred Gregersen
za szczególne zas³ugi na

Zas³u¿eni dla  Powiatu Hajnowskiego

rzecz promocji  powiatu.
Egon  Schwilgin   za

szczególne zas³ugi na rzecz
promocji  powiatu.

Jerzy Blomberg  za
szczególne zas³ugi w dzia-
³alnoœci sportowej powiatu.

Miros³aw  Krasnopol-
ski    za szczególne zas³ugi
w dzia³alnoœci sportowej
powiatu.

Wiêcej informacji
laureatach tytu³u „Zas³u¿o-
ny  dla Powiatu Hajnowskie-
go” mo¿na znaleŸæ w za³¹cz-
niku oraz na stronie interne-
towej www.powiat.hajnow-
ka.pl , w Biuletynie Informa-
cji Publicznej – Uchwa³a
Rady Powiatu XXVI/181-
193/10 z dnia 21 stycznia
2010 r.

Walentyna Gorbacz
twie”, Z³otym Medalem im.
Kazimierza Wielkiego oraz
innymi nagrodami pañstwo-
wymi i bran¿owymi. Jest
podwójnym laureatem tego-
rocznej edycji konkursu Na-
sze Dobre Podlaskie. Otrzy-
ma³ certyfikaty za Najlepszy
Artyku³ Przemys³owy oraz
za Najpopularniejszy Pro-
dukt Podlasia, przyznany w
sms-owym plebiscycie przez
Czytelników "Porannego”.
Mimo tak wielu sukcesów w
ca³ej Polsce, panu Aleksan-
drowi zale¿y g³ównie na jak
najszerszej i jak najkorzyst-
niejszej ofercie dla miesz-
kañców powiatu, poprzez
proponowanie im ni¿szych
cen. To w³aœnie widok bu-
dynków w naszym regionie
wykonanych z lewkowskiej
ceramiki daje mu najwiêcej
satysfakcji.

Portal S.P. Hajnówka

Zas³u¿ony
Aleksander Bondaruk

Cd. ze str. 1

Mi³ym akcenten

uroczystoœci by³o z³o¿enie

przez bp. Mirona

 ¿yczeñ imieninowych

¿onie gospodarza obiektu

Ninie Martyniuk
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28 stycznia w Zespo-
le Szkó³ nr 4 w Bielsku
Podlaskim w³adze powiatu
bielskiego spotka³y siê z
przedsiêbiorcami, dyrekto-
rami jednostek samorz¹do-
wych i duchowieñstwem.
Okazj¹ do spotkania by³o
ustanowienie insygniów i
herbu powiatu.

Starosta Bielski S³a-
womir Snarski poinformowa³ zebranych o dokonaniach biel-
skiego samorz¹du w minionym roku.

Wyró¿niaj¹cym siê przedsiêbiorcom, radnym i du-
chownym wrêczono pami¹tkowe statuetki.

Pierwsz¹, nieudan¹,  próbê nadania powiatowi herbu
podjêto w pierwszej kadencji  Rady powiatu, kolejn¹ w obec-
nej. Po dwóch latach starañ uda³o siê. Projekt herbu opra-
cowa³ dr. Henryk Soroka. Równolegle z herbem nadano po-
wiatowi flagê, sztandar, laskê przewodnicz¹cego rady Po-
wiatu i ³añcuch Starosty oraz ustanowiono pieczêæ powia-
tu.

W przysz³oœci przewiduje siê umieszczenie na ³añcu-
chu Starosty Bielskiego herbów 8 gmin wchodz¹cych w
sk³ad powiatu.                                                                  (w)

Powiat bielsk ma herb i insygnia

Flaga powiatu
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W dniach 6-7  lutego
2010r. w Œrodzie Œl¹skiej
odby³y siê VII Mistrzostwa
Radnych Dolnego Œl¹ska w
Halowej Pi³ce No¿nej orga-
nizowane  pod honorowym
patronatem Wojewody Dol-
noœl¹skiego i Marsza³ka Wo-
jewództwa Dolnoœl¹skiego.
W tym roku  w zawodach
udzia³ wziê³y dru¿yny z  po-
wiatów: oleœnickiego, œwid-
nickiego, lubañskiego, bole-
s³awieckiego, strzeliñskie-
go, trzebnickiego, wo³ow-
skiego, Miasta Wroc³aw
oraz dru¿yna z naszego  po-
wiatu w sk³adzie:
Andrzej Skiepko
Miros³aw Krasno-
polski
Mieczys³aw Gryc
Jan Januszkiewicz
Piotr Szymaniuk
Leon Mikulicz
Anatol Skiepko

Mecze  gru-
powe rozegrane zo-
sta³y w dniu 6 lute-
go 2010r.  Nato-
miast 7 lutego

VII Mistrzostwa Radnych Województwa Dolnoœl¹skiego

15 stycznia w Biel-
skim Domu Kultury bur-
mistrz Eugeniusz Berezo-
wiec spotka³ siê z przedsiê-
biorcami, ludŸmi biznesu
kierownikami wydzia³ów
urzêdu miejskiego, jedno-
stek organizacyjnych i insty-
tucji, prezesami spó³ek, dy-
rektorami placówek oœwia-

towych, przedstawicielami
zwi¹zków i stowarzyszeñ
oraz duchowieñstwem.

Atmosferê œwiat bo-
¿onarodzeniowych i Nowe-
go Roku przybli¿y³ koncert
kolêd w wykonaniu zespo³u
„Ranok”.

Uroczystoœæ otworzy³
dyrektor BDK Sergiusz

£ukaszuk, który po przywi-
taniu Dostojnych Goœci, o
dalsze prowadzenie spotka-
nia prosi³ burmistrza miasta
Eugeniusza Berezowca.

Wyra¿aj¹c radoœæ z
przyjêcia zaproszenia przez
tak licznych goœci, burmistrz
dokona³ podsumowania
2009 roku, przedstawi³ rów-
nie¿ plany na Nowy Rok
2010.

- Miniony rok ocenia-
my pozytywnie mimo œwia-
towego kryzysu. W historii
miasta sytuacja gospodarcza
jest niez³a, a wielu naszych
mieszkañców mo¿e cieszyæ
siê ustabilizowan¹ sytuacj¹.
Rok 2009 by³ rokiem inwe-
stycji drogowych, to one
gruntownie poprawi³y nasz¹
sytuacjê. A¿ trzy projekty
zosta³y dofinansowane z
Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego. W krêgu
tych dzia³añ otrzymaliœmy
15 mln. Dziêki tym œrodkom
zmodernizowaliœmy odci-
nek drogi o d³ugoœci 12 km,
kolejne 3,5 km stanowi³y
inwestycje dokonane ze
œrodków w³asnych.

Burmistrz wspomnia³
te¿, ¿e dziêki wsparciu fi-

Spotkanie Noworoczne 2010
Bielsk Podlaski

nansowemu Generalnej Dy-
rekcji Dróg zosta³a zmoder-
nizowana droga nr 19, przy
wjeŸdzie do Bia³egostoku.
Powsta³y œcie¿ki rowerowe,
szalet na Dubia¿yñskiej, 8

mieszkañ socjalnych przy ul.
Rejonowej

Przemówienie burmi-
strza, w którym te¿ odwo³a³
siê do dzia³alnoœci oœwiaty i
osi¹gniêæ sportowych
uczniów przyjête zosta³o
przez wszystkich zgroma-
dzonych oklaskami.

Ks. dr Zbigniew Rost-
kowski, przedstawiciel ks.
biskupa Antoniego Dydycza
wyrazi³ nadziejê, ¿e groma-
dzi nas tutaj mi³oœæ. Odwo-

³a³ siê do obrazu „Œwiêtej
Rodziny z anio³ami”, Rem-
brandta Harmenszoona van
Rijna, gdzie artysta w
skromnym pokoiku w bla-
sku œwiat³a ukaza³ tajemni-

cê Wcielenia. Kanclerz pod-
kreœli³, ¿e artysta po mi-
strzowsku przedstawi³ co-
dzienne ¿ycie. Do mroczne-
go wnêtrza wdziera siê jasne
œwiat³o jakby niesione na
skrzyd³ach anio³ów. Nadna-
turalne œwiat³o oœwietla Je-
zusa, a jasny snop blasku
rozjaœnia twarz Maryi.

Kolejni mówcy ks.
mitrat Leoncjusz Tofiluk,
pose³ Eugeniusz Czykwin
wyrazili uznanie w³adzom

samorz¹dowym w zwi¹zku
z ogromem inwestycji prze-
prowadzonych w ubieg³ym
roku oraz rozleg³ymi plana-
mi na rok 2010.

Za pomyœlnoœæ
w Nowym 2010 Roku bur-
mistrz wzniós³ toast. Zapro-
szeni goœcie udali siê na po-
czêstunek.

 (szet)

Niew¹tpliwie promocj¹ dla

miasta jest przyznanie

II miejsca za iluminacjê

œwi¹teczn¹ miasta.

2010r. w æwieræfina³ach
spotkali siê:
Hajnówka – Oleœnica       -

7:1
Boles³awiec – Wroc³aw   -

2:0
Œroda Œl. I – Strzelin        -

2:6
Trzebnica – Œwidnica       -

5:2
W pó³fina³ach Strze-

lin pokona³ Hajnówkê (2:1).
Takim samym stosunkiem
bramek Trzebnica pokona³a
Boles³awiec.

W meczu o III miej-
sce  spotka³a siê  Hajnówka
z Boles³awcem. Mecz ten

zakoñczy³ siê zwyciêstwem
radnych Boles³awca (2:0).

W finale turnieju w
którym spotkali siê Strzelin
i Trzebnica pad³o a¿ 9 bra-
mek. Emocjonuj¹cy i wido-
wiskowy mecz zakoñczy³ siê
zwyciêstwem Strzelina
(7:3). W ten sposób radni
Strzelina zostali zwyciêzca-
mi VII. edycji turnieju.

Najlepszym strzelcem
mistrzostw zosta³ nasz za-
wodnik Andrzej Skiepko ,
bramkarzem Jan Zdziarski z
Trzebnicy. Wyró¿niono rów-
nie¿ najstarszego i najm³od-
szego zawodnika turnieju.

Statuetki otrzymali
Stefan Grycz z dru-
¿yny Œroda Œl. II
oraz Grzegorz Tere-
bun z Trzebnicy. Pu-
char Fair Play powê-
drowa³ do dru¿yny
Œrody Œl. II za wolê
walki oraz godne
przyjmowanie pora-
¿ek.

Portal S.P.

Hjanówka

7 lutego br. w œwietli-
cy w Lewkowie Starym za-
koñczy³ siê dwutygodniowy
Malarski Plener Zimowy.
Wzieli w nim udzia³ mala-
rze artyœci: Wiktor Kabac,
Kazimierz Jurgielaniec,
Marina i Walery Marczuko-
wie z Bia³orusi, Andrzej On-
chimowicz, Micha³ Jan-
czuk, El¿bieta i Aleksander
Grzybek, Oleg Kobzar, Ma-
rek Chomczyk i Piotr Ga-
gan.

Zima w tym roku jest
piêkna. Malarze byli ni¹ za-
uroczeni. Jako pierwsi efek-
ty pleneru obejrzeli miesz-
kañcy Lewkowa na tzw.
wystawie roboczej. Warto
dodaæ, ¿e uczestnicy Plene-
ru podarowali lewkowskiej
œwietlicy 10 swoich obra-
zów. Wyeksponowano je w
wiejskiej bibliotece.      (jc)

Lewkowo Stare

Zimowy
plener

malarski

KRÓTKO
Psucie prawa

Do  tak powszech-
nego deprecjonowania
obowi¹zuj¹cego w Pol-
sce prawa do³¹czy³a
ostatnio Prokuratura
Okrêgowa w Poznaniu.
Odmówi³a ona wszczêcia
œledztwa w sprawie po-
dejrzenia o nielegalne
pods³uchiwanie dzienni-
karzy i adwokatów przez
ABW. Uzna³a, ¿e za³o¿e-
nie pods³uchów, ich spi-
sanie, przekazanie proku-
raturze, a nastêpnie zdjê-
cie z nich klauzuli tajno-
œci i wykorzystanie w cy-
wilnym procesie wice-
szefa ABW nie nosi zna-
mion czynu zabronione-
go.

Ta absurdalna de-
cyzj¹ jest równoznaczna
ze zgod¹ na wykorzysty-
wanie przez s³u¿by spe-
cjalne i prokuraturê ma-
teria³ów z pods³uchów
dla w³asnych (tak¿e pry-
watnych) celów.
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SPORT

CEL:

 - Popularyzacja lekkiej atletyki w województwie podlaskim
TERMIN / MIEJSCE

 - 05 marzec 2010r.(pi¹tek)

 - Godz. 9.00 – Szko³y Podstawowe, 12.00 - Gimnazjum
 - 14.00 – Szko³y Ponadgimnazjalne

 - Sala sportowa Zespo³u Szkó³ z dnjb w Bielsku Podlaskim
przy ulicy Poniatowskiego - 9

KATEGORIE WIEKOWE:

 - Szko³y Podstawowe - kl.IV, kl.V, kl.VI - dz/ch
 - Szko³y Gimnazjalne – kl.I, kl.II, kl.III - dz/ch
 - Szko³y Ponadgimnazjalne (ur. 1991 i m³.)  - dz/ch
WARUNKI UCZESTNICTWA:

 - Szko³y zg³aszaj¹ po 3 zawodników wg w/w kategorii
 - Zawodnicy startuj¹ w butach sportowych (parkiet)
 - Zawody zostan¹ rozegrane wg przepisów PZLA
 - Zawody zostan¹ przeprowadzone na 2 oddzielnych ze-

skokach
 - pierwsz¹ wysokoœæ ustala organizator w porozumieniu z

zawodnikami
NAGRODY:

- Indywidualnie za trzy pierwsze miejsca medale, koszulki
i zwyciêzca nagrodê rzeczow¹.

- Dru¿ynowo (suma wyników 2 zawodników) w ka¿dej
kategorii zwyciêskie szko³y otrzymaj¹   okaza³y puchar -
przy równej wysokoœci, decyduje wy¿sze miejsce zawod-
nika

Otwarty konkurs w skoku o tyczce – dn. 08.03.2010r. (po-
niedzia³ek ) godz. 14.00

 ORGANIZATOR

Podsumowanie cyklu warsztatów w bibliotece

przygotowywania potraw
regionalnych oraz mo¿na
by³o pobawiæ siê przy mu-
zyce zespo³u Art-Pronar.

W ramach projektu
osoby doros³e z Gminy Na-
rew uczestniczy³y w nastê-
puj¹cych zajêciach warszta-
towych:

* techniki stylizacji i
makija¿u,

* decoupege,
* malowanie na szkle,

tworzenie witra¿y oraz
ozdób œwi¹tecznych,

* przygotowywanie
potraw regionalnych.

Trwa³ym rezultatem
projektu jest wystawa prac

Cd. ze str 2

W 2009 roku 943 rol-
ników województwa podla-
skiego za poœrednictwem
KRUS skorzysta³o rehabili-
tacji leczniczej. By³y to oso-
by uznane za ca³kowicie nie-
zdolne do pracy w gospodar-
stwie rolnym, które rokowa-
³y odzyskanie zdolnoœci do
pracy w wyniku dalszego
leczenia i rehabilitacji oraz
rolnicy zagro¿eni ca³kowit¹
niezdolnoœci¹ do pracy w
gospodarstwie rolnym.

Uprawnieni do

œwiadczenia rehabilitacyj-

nego KRUS

Na rehabilitacjê lecz-
nicz¹ kierowane s¹ osoby,
które nie ukoñczy³y 60 lat
(kobiety) i 65 lat (mê¿czyŸ-
ni) oraz spe³niaj¹ jeden z
nastêpuj¹cych warunków:

1)podlegaj¹ ubezpie-
czeniu spo³ecznemu rolni-
ków z mocy ustawy w pe³-
nym zakresie,

2)podlegaj¹ ubezpie-
czeniu wypadkowemu, cho-
robowemu i macierzyñskie-
mu na wniosek w pe³nym
zakresie nieprzerwanie, co
najmniej przez 18 miesiêcy
przed z³o¿eniem wniosku o
rehabilitacjê lecznicz¹,

3)maj¹ ustalone pra-
wo do okresowej renty rol-
niczej z tytu³u niezdolnoœci
do pracy, je¿eli zachowa³y
zdolnoœæ do samodzielnej
egzystencji.

Z rehabilitacji leczni-
czej rolnicy mog¹ korzystaæ
nie czêœciej, ni¿ co 12 mie-
siêcy. Jedynie osoby, które
maj¹ ustalone prawo do za-
si³ku chorobowego z tytu³u
czasowej niezdolnoœci do
pracy trwaj¹cej ponad 180
dni, a tak¿e osoby maj¹ce
ustalone prawo do okreso-
wej renty rolniczej z tytu³u
niezdolnoœci do pracy w go-
spodarstwie rolnym – po-
nownie mog¹ byæ skierowa-
ne na leczenie rehabilitacyj-
ne po up³ywie 6 miesiêcy od
dnia zakoñczenia poprzed-
niej rehabilitacji.

Zasady kierowania

na rehabilitacjê lecznicz¹

Podstawê skierowania
na rehabilitacjê stanowi:

1)prawomocne orze-
czenie lekarza rzeczoznaw-
cy lub komisji lekarskiej
KRUS, albo

2)wniosek lekarza le-

cz¹cego, który rolnik sk³ada
(osobiœcie lub wysy³a
poczt¹) we w³aœciwym od-
dziale regionalnym lub pla-
cówce terenowej Kasy.

Po zaakceptowaniu
orzeczenia lub wniosku
przez lekarza regionalnego
inspektora orzecznictwa le-
karskiego KRUS, zaintere-
sowany otrzymuje propozy-
cje terminu i miejsca reha-
bilitacji, a nastêpnie skiero-
wanie na turnus rehabilita-
cyjny.

Pobyt na turnusie re-

habilitacyjnym

Rehabilitacja leczni-
cza organizowana jest “w
formie 21-dniowych turnu-
sów, prowadzonych we w³a-
snych Centrach lub Oœrod-
kach Rehabilitacji Rolni-
ków. Oœrodki te po³o¿one s¹
w miejscowoœciach uzdro-
wiskowych, posiadaj¹ profe-
sjonaln¹ bazê zabiegow¹
oraz zapewniaj¹ ca³odo-
bow¹ specjalistyczn¹ opiekê
medyczn¹. Leczy siê “w
nich przede wszystkim scho-
rzenia narz¹dów uk³adu ru-
chu i choroby uk³adu serco-
wo-naczyniowego.

Pobyt na turnusie jest
bezp³atny, a zak³ad rehabi-

litacji leczniczej zwraca oso-
bie skierowanej koszty do-
jazdu najtañszym dostêp-
nym publicznym œrodkiem
transportu zbiorowego, w
cenie biletu osobowej komu-
nikacji kolejowej II klasy
lub autobusowej komunika-
cji zwyk³ej. Pacjent zobo-

wi¹zany jest jedynie do
wniesienia op³aty miejsco-
wej na rzecz lokalnego sa-
morz¹du, za ka¿dy dzieñ
pobytu.

Rehabilitacja a pra-

wo do œwiadczeñ z ubezpie-

czenia

Poddanie siê rehabili-
tacji jest ca³kowicie dobro-
wolne i w niczym nie ogra-
nicza prawa rolnika do
œwiadczeñ pieniê¿nych z
ubezpieczenia spo³ecznego
rolników, z wyj¹tkiem pra-
wa do zasi³ku chorobowego
za okres przebywania w za-
k³adzie rehabilitacji leczni-
czej.

Korzystanie z rehabi-
litacji za poœrednictwem
KRUS nie pozbawia rolni-
ków prawa do leczenia
uzdrowiskowego, finanso-
wanego przez Narodowy
Fundusz Zdrowia.

Wiêcej informacji na
temat rehabilitacji leczniczej
rolników mo¿na uzyskaæ w
Oddziale Regionalnym
KRUS w Bia³ymstoku lub
najbli¿szej placówce tereno-
wej Kasy oraz na stronie in-
ternetowej www.krus.gov.pl

Marek Milewski

Rehabilitacja lecznicza rolników

w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Narwi, wykona-
nych podczas warsztatów,
któr¹ mo¿na zwiedzaæ w
godzinach pracy biblioteki,
folderek opisuj¹cy realizacjê
projektu oraz zbiór przepi-
sów potraw regionalnych,
który otrzymali wszyscy
uczestnicy. Portal U.G. Narew

W tym roku mija 40 rocznica powstania studenckie-
go klubu „Synkopa”. By³ to klub studentów ówczesnej Filii
Uniwersytetu Warszawskiego w Bia³ymstoku, a za jego
merytoryczn¹ dzia³alnoœæ odpowiada³a uczelniana organi-
zacja Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej. Mieœci³ siê on w aka-
demiku przy ul. Œwierkowej. W pierwszej po³owie lat 70.
by³a to placówka kultury powszechnie znana w œrodowisku
studenckim, a organizowane w niej imprezy œci¹ga³y stu-
dentów z wszystkich ówczesnych uczelni bia³ostockich.
Niezwyk³¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê spektakle teatralne,
koncerty muzyczne, a przede wszystkim wieczorki tanecz-
ne z muzycznymi popisami w³asnego zespo³u studenckie-
go.

 Z okazji tego jubileuszu warto przypomnieæ historiê
klubu „Synkopa”. Nie zachowa³o siê zbyt wiele dokumen-
tów mówi¹cych o jego dzia³alnoœci, trochê artyku³ów pra-
sowych i nagrañ radia „Akadera”. Niewiele jest jednak tego,
st¹d te¿ nasz apel do wszystkich by³ych studentów Filii UW,
Politechniki Bia³ostockiej i Akademii Medycznej z tamtych
lat o nades³anie wszelkich posiadanych informacji, w tym
tak¿e w³asnych wspomnieñ. Byæ mo¿e powstanie z tego wy-
dawnictwo i uda siê zorganizowaæ póŸn¹ wiosn¹ 2010 roku
spotkanie by³ych sympatyków i bywalców imprez w klubie
„Synkopa”. Chcemy przywróciæ pamiêæ o tym znacz¹cym
w latach 70. w kulturze miejskiej klubie studenckim. Wszel-
kie informacje prosimy kierowaæ na adres: „Wieœci Podla-
skie”, ul. Sienkiewicza 3, 15-950 Bia³ystok lub na adres
mailowy: pioeuropa@poczta.onet.pl. z dopiskiem „Klub
SYNKOPA”.

OTWARTY HALOWY MITYNG
W SKOKU WZWY¯/SKOKU O TYCZCE

MIASTA BIELSK PODLASKI

Komunikat

Zapomniana
oaza kultury

Kto pamiêta klub studencki „Synkopa” w Bia³ymstoku?
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- Spotkania uwa¿am
za œwietny pomys³. Jest to
wspania³e dope³nienie
szkolnej lekcji historii, kie-
dy to przez d³ugie lata PRL
– u nie mo¿na by³o tragicz-
nych zdarzeñ naszego naro-
du nazywaæ po imieniu.
Mo¿na jedynie by³o mówiæ,
¿e polscy na nieludzkiej zie-
mi znaleŸli siê, b¹dŸ te¿
przybyli tu za chlebem.
Tymczasem trzeba uczyæ
prawdy – podkreœla £ukasz
Filim z I Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im T. Ko-
œciuszki.

- Wyk³ady s¹ bardzo
interesuj¹ce - mówi³ Maciej

wanych dotychczas przez
NKWD i zatrzymanych przy
nielegalnej próbie przekro-
czenia granicy niemiecko-
radzieckiej. Zes³ano ok.
61000 osób. Ludnoœæ tê osa-
dzono w Pó³nocnym Ka-
zachstanie.

W trzeciej deportacji,
przypomnia³ Milewski, maj-
lipiec 1940, znaleŸli siê
uchodŸców z centralnej i za-
chodniej Polski przybyli w
czasie dzia³añ wojennych na
tereny – „bie¿ency”,, którzy
znaleŸli siê potem pod oku-
pacj¹ radzieck¹. Z ponad
80000 osób wiêkszoœæ de-
portowanych stanowili
¯ydzi, Bia³orusini i Ukraiñ-
cy.

W czasie czwartej
wywózki, maj-czerwiec
1941, na wschód pojecha³a
g³ównie ludnoœæ ze œrodo-
wisk inteligenckich, pozo-
stali jeszcze uchodŸcy, ro-
dziny kolejarzy, rodziny
osób aresztowanych przez
NKWD w czasie drugiego
roku okupacji, wykwalifiko-
wani robotnicy oraz rze-
mieœlnicy. Wymierzono j¹
szczególnie w Bia³ostocczy-
znê, Grodzieñszczyznê i
Wileñszczyznê. Deportowa-
nych ponad 85000 osób roz-
mieszczono g³ównie w A³-
tajskim i Krasnojarskim
Kraju, Kazachskiej SRR.

O walce ze strasznym
g³odem, mrozem, niewol-
nicz¹ prac¹, poniewierce,
postawie swoich matek czer-
pi¹cych si³ê z modlitwy, a
tak¿e o doznanych repre-
sjach po powrocie w 1946 r.
ze strony polskich w³adz
mówili Dostojni Goœcie W.
Pluta i M. Jonkajtys. Oby ta
historia nigdy nie doœwiad-
czy³a ludzkoœci.

Tadeusz Szereszewski

Miñko, maturzysta z II L Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego z
BJN.- Mo¿na na nich pog³ê-
biæ wiedzê. Ta z pewnoœci¹
przyda siê podczas zdawania
egzaminu maturalnego z hi-
storii lub WOS - u .

- Na zajêciach podej-
mowane s¹ tematy, których
nie znajdziemy w szkolnych
podrêcznikach - dodaje Woj-
ciech £uszczyñski, kolega
£ukasza z I Liceum. - Szcze-
gólnie interesuj¹ce by³y spo-
tkania z naocznymi œwiad-
kami tych wydarzeñ.

- Wyst¹pienia s¹ bar-
dzo emocjonalne - uwa¿a
Zbigniew Rzepniewski. -
Pomimo up³ywu czasu pre-

legentom, gdy mówi¹ ³amie
siê g³os, roni¹ ³zy. M³odzie¿
widz¹c to ³atwiej potrafi zro-
zumieæ tê gehennê.

„Czarni baronowie”,
to film przedstawiaj¹cy je-
den z ma³o znanych rozdzia-
³ów niewolniczej epopei XX
wieku - zorganizowanej w
latach 1949 – 1954, gdzie w
pod szyldem wojska: w Pol-
sce, Czechos³owacji i na
Wêgrzech powo³ano oœrod-
ki pracy przymusowej, tzw.
represyjne bataliony robo-
cze. By³y to kopalnie wêgla
i uranu, kamienio³omy i
wielkie budowy, gdzie za-
trudniano ¿o³nierzy s³u¿by
zasadniczej, uznanych przy

wcielaniu do wojska za „ele-
ment klasowo obcy”.

- Do kopalni „Dymi-
trow” w Bytomiu, JW 2960
trafi³ 21 kwietnia 1952 r.
Waldemar Pluta, mój wujek,
którego ojciec jako policjant
zosta³ zamordowany w 1940
r. w Ostaszkowie, a on z
mam¹, siostr¹ i bratem bliŸ-
niakiem zosta³ zes³any do w
okolice Paw³odaru. Szczê-
œliwie powróci³ w 1946 r. –
podkreœla Tadeusz Szere-
szewski, uczestnik spotkañ.

- Nikt do dziœ nie od-
wo³a³ tajnego rozkazu 008/
MON marsza³ka Rokossow-
skiego o utajnieniu Batalio-
nów Górniczych, na podsta-
wie, którego zosta³em wcie-
lony wraz z oko 70 % pobo-
rowych z Podlasia, którzy ze
mn¹ byli w jednostce.

Dr Milewski wskaza³
na podobieñstwa i ró¿nice
obu okupacji. Ze wzglêdu na
zbli¿aj¹ca siê 70 rocznicê
wywózek podkreœli³, ¿e I
wywózka 10 II 1940 objê³a
g³ównie ludnoœæ miejscow¹.
Polacy stanowili w tym kon-
tyngencie 70% wszystkich
wywo¿onych, pozosta³e
30% ludnoœæ bia³oruska i
ukraiñska. Wywiezieni zo-
stali wraz z rodzinami osad-
nicy wojskowi, s³u¿ba leœna
oraz pracownicy PKP. De-
portowano ok. 140000 osób.

13-14 kwietnia
1940r., los drugiej deporta-
cji podzieli³ Waldemar Plu-
ta i Marian Jonkajtys. Albo-
wiem jak mówi³ Andrzej
Muczyñski, wysiedleniu
podlega³y rodziny wrogów
ustroju: urzêdników pañ-
stwowych, wojskowych, po-
licjantów, s³u¿by wiêzien-
nej, nauczycieli, dzia³aczy
spo³ecznych, kupców, prze-
mys³owców i bankierów,
oraz rodziny osób areszto-
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