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Problem podzia³u województwa podlaskiego na okrêgi wyborcze w je-
siennych wyborach do Sejmiku Województwa ostatnio coraz czêœciej goœci w
naszej przestrzeni publicznej. Pisz¹ i mówi¹ o tym media, obraduj¹ nad tym
gremia samorz¹dowe i partyjne. Dyskutuj¹ o tym osoby zainteresowane ¿yciem
publicznym. Wszystko za spraw¹ zapisu w nowym kodeksie wyborczym, który
w art. 462 stwierdza i¿ „£¹czenie powiatów nie mo¿e naruszaæ wiêzi

Tak to widzê - problem podzia³u województwa
podlaskiego na okrêgi wyborcze

Cd. str. 2

-W kwietniu ub.  w³adze samorz¹dowe województwa zaprezento-

wa³y Strategiê Rozwoju Województwa Podlaskiego, wg. której Bielsk

mia³ zostaæ , obok £om¿y i Suwa³k, oœrodkiem subregionalnym. W przed-

stawionym w grudniu  Regionalnym Programie Operacyjnym nie ma ju¿

o tym mowy. Jednak w trakcie noworocznego spotkania poœwiêci³ Pan

sporo uwagi „bielskiemu obszarowi funkcjonalnemu. Dodajmy, ¿e w

spotkaniu wziêli udzia³ tak¿e burmistrzowie i wójtowie s¹siaduj¹cych z

powiatem gmin.  Jakie s¹ wiêc szansê na to aby Bielsk zosta³ jednak

oœrodkiem subregionalnym?

Dr S³awomir Je-

rzy Snarski, starosta

bielski. - W mojej oce-
nie subregiony s¹ szans¹
na zrównowa¿ony rozwój
kraju. Pomys³ na obszar
funkcjonalny wynika z
zapisów strategii woje-
wództwa. Bielsk Podlaski
tradycyjnie pe³ni rolê mia-
sta promieniuj¹cego na
s¹siednie gminy i powia-
ty, jest sercem tego regio-
nu. Wynika to zarówno z
historii jak te¿ aktualnego

potencja³u ludnoœciowego i gospodarczego.  Potwierdzaj¹ to ró¿ne obiektywne
parametry.  Potencja³ gospodarczy naturalnie ogniskuje aktywnoœæ gospodarcz¹
a ta z kolei poprzez tworzenie nowych miejsc pracy przyci¹ga ludzi. Jeœli w
takim oœrodku jak Bielsk s¹ dobre firmy, a s¹, to stwarzaj¹ one mo¿liwoœæ
powstawania firm kooperuj¹cych w mniejszych oœrodkach na terenie obszaru
co spowoduje, ze i tam bêd¹ powstawa³y nowe miejsca pracy.

Trzy pytania do....

Potrzebny jest zrównowa¿ony rozwój
kraju i województwa
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XII Prezentacje przesz³y do historii
„Uczelnie w powiecie”

Po raz kolejny piêæ miast pow. województwa podlaskiego goœci³o przed-
stawicieli uczelni z ca³ej polski, którzy przyjechali tam by zaprezentowaæ m³o-
dzie¿y warunki kszta³cenia na wielu kierunkach. Organizatorami tego corocz-
nego wydarzenia by³a redakcja dwutygodnika „Wieœci Podlaskie”, Podlaski
Oddzia³ Stowarzyszenia Wspó³pracy Polska-Wschód oraz w³adze samorz¹do-
we powiatów i miast na terenie, których siê one odbywa³y.

Poni¿ej zamieszczamy krótkie relacje z ich przebiegu.
Udana Inauguracja w Sokó³ce (24 lutego 2014)

Inauguracja kolejnej edycji Prezentacji Edukacyjno-Doradczych pod ha-
s³em „Uczelnie w powiecie” odby³a siê w tym roku w Sokó³ce. Jak zauwa¿y³ w
swoim wyst¹pieniu Burmistrz Sokó³ki Stanis³aw Ma³achwiej organizowane od
trzynastu lat Prezentacje zawita³y do Sokó³ki po raz pierwszy w 2007 roku i od
tego czasu ciesz¹ siê ogromnym zainteresowaniem ucz¹cej siê  m³odzie¿y.

Cd. str. 4

Komentarz Starosty Hajnowskiego
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spo³ecznych ³¹cz¹cych wyborców na-
le¿¹cych do mniejszoœci narodowych
lub etnicznych zamieszkuj¹cych na
terytorium ³¹czonych powiatów”. Oka-
zuje siê, ¿e podzia³ który obowi¹zywa³
w naszym województwie w poprzed-
nich wyborach w 2010 roku nie tylko
nie uwzglêdnia tej ustawowej dyrek-
tywy ale jest jej zaprzeczeniem. Bio-
r¹c pod uwagê, i¿ w miarê jednolite
skupiska mniejszoœci narodowych i wy-
znaniowych zamieszkuj¹ w s¹siaduj¹-
cych ze sob¹ gminach powiatów haj-
nowskiego, siemiatyckiego, bielskiego
i bia³ostockiego pojawi³ siê racjonalny,
uwzglêdniaj¹cy wymogi cytowanych
przepisów kodeksu wyborczego postu-
lat po³¹czenia tych czterech powiatów
w jeden okrêg wyborczy. Postulat uzy-
ska³ poparcie samorz¹dowe, organiza-
cji pozarz¹dowych i politycznych. Do-
czeka³ siê nawet dezyderatu komisji
sejmowej zajmuj¹cej siê problemami
mniejszoœci. Przedstawiciel komisarza
wyborczego orzek³, ¿e podzia³ woje-
wództwa musi byæ zmieniony tak by
uwzglêdnia³ wymogi prawa wyborcze-
go. Media og³osi³y, ¿e powstanie nowy
wyborczy okrêg „bia³oruski”, z czym
trudno siê zgodziæ bo przecie¿ nie
wszyscy mieszkañcy tego regionu
przyznaj¹ siê do bia³oruskich korzeni.
Nie zmienia to jednak faktu, ¿e taki
podzia³ daje szansê na zwiêkszenie
przedstawicieli mniejszoœci w sejmiku.

Sprawa sta³a siê na tyle g³oœna
i powa¿na, ¿e ostatnio zabrali g³os w
dyskusji na ten temat tak¿e obecni rad-
ni sejmiku wojewódzkiego. Marsza³ek
og³osi³, i¿ w celu zadoœæ uczynienia
postulatom proponuje przenieœæ powiat
hajnowski do okrêgu nr 4 razem z biel-

skim, siemiatyckim, wysokomazowiec-
kim i zambrowskim. Takim podzia³em
okazuje siê nikt nie jest usatysfakcjo-
nowany. Mniejszoœci, bo oko³o dwu-
dziestotysiêczna grupa wyznawców
prawos³awia zamieszkuj¹ca w powie-
cie bia³ostockim nadal pozostaje poza
wspólnym okrêgiem wyborczym a
wiêzi spo³eczne ³¹cz¹ce mieszkañców
powiatu hajnowskiego, wysokomazo-
wieckiego i zambrowskiego ograni-
czaj¹ siê do przynale¿noœci administra-
cyjnej do jednego województwa.
Obecni radni sejmiku, bo to jak praco-
wali na reelekcjê w swoich dotychcza-
sowych okrêgach mo¿e zostaæ zburzo-
ne i oka¿e siê, ¿e inwestycja o któr¹
zabiegali znajduje siê nagle w innym
okrêgu i nie da im punktów wybor-
czych.

Nagle okaza³o siê, i¿ indywidu-
alne lub partyjne kalkulacje wyborcze
s¹ wa¿niejsze od regulacji prawnych.
To prawda, ¿e w postulowanym okrê-
gu wyborcze komitety partyjne bêd¹
zabiega³y o udzia³ na listach wybor-
czych przedstawicieli mniejszoœci, ale
te¿ prawd¹ jest, ¿e dziêki temu udzia³
mniejszoœci w sejmiku mo¿e byæ
znacznie wiêkszy. Nie przes¹dzaj¹c
wiêc dziœ, kto i jakie ma szanse na
elekcjê, kto z jakim wynikiem wygra
wybory. Nie próbujmy wygraæ wybo-
rów przed wyborami. Zostawmy to
wyborcom, nie naginaj¹c prawa do
swych indywidualnych interesów.

Swoj¹ drog¹ jestem ciekaw
(chyba nie tylko ja), jak nasi radni wo-
jewódzcy, podkreœlaj¹cy ¿e s¹ przed-
stawicielami mniejszoœci zag³osuj¹ nad
propozycj¹ marsza³ka.

W³odzimierz Pietroczuk
Starosta Hajnowski
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Potrzebny jest zrównowa¿ony rozwój
kraju i województwa

W Bielsku bezrobocie jest nie-
du¿e, to powoduje konkurencje na ryn-
ku pracy i wp³ywa na wysokoœæ p³ac,
które u nas s¹ wy¿sze ni¿ w Bia³ym-
stoku. Ludzie id¹ tam gdzie jest praca
i dobra p³aca. To s¹ wiêc te czynniki,
które powoduj¹ rozwój Bielska i prze-
mawiaj¹ za oficjalnym podniesieniem
go do rangi oœrodka subregionalnego.
Oficjalnym, bo faktycznie taka rolê
Bielsk od dziesiêcioleci spe³nia.

¯a³ujê, ¿e w³adze centralne re-
alizuj¹ inn¹ koncepcjê polegaj¹ca na
mocnym dofinansowaniu du¿ych aglo-
meracji. Z ekonomicznego punktu wi-
dzenia nie da ona bodŸca do rozwoju
ca³ego kraju bo rozwój zrównowa¿o-
ny to rozwój w oparciu o gminy i po-
wiaty oraz ma³e i œrednie przedsiêbior-
stwa, które s¹ bardziej mobilne.

W mojej ocenie szans¹ dla Pol-
ski s¹ subregiony. Uwa¿am, ¿e utwo-
rzenie subregionu bielskiego by³oby
krokiem w dobrym kierunku. Czy zo-
stanie to wykonane i zostan¹ skiero-
wane odpowiednie instrumenty finan-
sowe, niestety, mam du¿e w¹tpliwo-
œci.

- Mimo tych w¹tpliwoœci  jed-

nak nie rezygnujecie z pomys³u?

Uwa¿am, ¿e w koñcu te nasze
starania przynios¹ jakiœ efekt. Chce-
my stworzyæ mo¿liwoœci wiêkszego
rozwoju miasta. Jak wczeœniej wspo-
mnia³em Bielsk jest sercem po³udnio-
wo-wschodniego  regionu wojewódz-
twa, jego uk³adem krwionoœnym s¹
s¹siaduj¹ce z nim miasta i gminy. Na
rozwoju Bielska skorzystaj¹ so³ectwa
i gminy poniewa¿ bêd¹ mia³y bli¿ej do
us³ug, bêd¹ mog³y wspó³pracowaæ z
prê¿nie rozwijaj¹cymi siê bielskimi fir-
mami. Bielsk rozwija siê i bêdzie siê
rozwija³ niezale¿nie od tego czy bêdzie
oficjalnym oœrodkiem subregionalnym
czy nie.   Bêdzie siê rozwija³ dlatego,
¿e ma porz¹dnych ludzi, porz¹dne
przedsiêbiorstwa zbudowane w opar-
ciu o rodzinny kapita³. To owocuje
nowymi inwestycjami, które tworz¹
przestrzeñ dla ró¿nego rodzaju us³ug i
nie tylko. Mój sceptycyzm wynika z
faktu, i¿ w aktualnej Koncepcji Mar-
sza³ka województwa widzê raczej
chêæ wzmocnienia miast ale nie po-
wo³ania obszarów funkcjonalnych czy
oœrodków subregionalnych. Ich powo-
³anie wymaga konkretnych pieniêdzy,
którymi bêdzie siê rz¹dzi³ sam obszar i
on bêdzie decydowa³ co jest najwa¿-

Cd. ze str. 1 niejsze do zrealizowania. W moim
przekonaniu mo¿e wiêc powstaæ jakaœ
proteza, a bez odpowiednich œrodków
finansowych taki  obszar dynamicznie
i nie bêdzie mia³ istotnego oddzia³ywa-
nia. Naszym za³o¿eniem by³o abyœmy
wspólnie z Marsza³kiem decydowali w
jakim kierunku obszar ma siê rozwi-
jaæ.

- Czyli nie widzi Pan szans na

powstanie w najbli¿szym okresie

bielskiego obszaru funkcjonalne-

go?

Jako samorz¹dowcy z³o¿yliœmy
list intencyjny, spotkaliœmy siê z mar-
sza³kiem i us³yszeliœmy, ¿e pieni¹dze z
Unii w nowej perspektywie finanso-
wej to nie s¹ znów takie du¿e, ¿e trze-
ba mieæ swoje. Wielokrotnie podkre-
œla³em, ¿e je¿eli bêdziemy mieli wspar-
cie dla tego subregionu, bêdziemy siê
szybciej rozwijaæ i wtedy inni bêd¹
chcieli tu inwestowaæ. Je¿eli ich nie
bêdzie, lub bêdzie niewiele to bêdzie-
my starali siê rozwijaæ w oparciu o
swój potencja³, bêdziemy robiæ tyle na
ile bêdzie nas staæ. Za kilka miesiêcy
bêd¹ wybory samorz¹dowe, nowi lu-
dzie mog¹ mieæ nowe koncepcje.

Uwa¿am, ¿e szans¹ rozwoju
po³udnia województwa jest potencja³
wszystkich gmin i Bielsk który bêdzie
swym potencja³em oddzia³ywa³ na s¹-
siednie obszary. Oczywiœcie nale¿a³o
by w tym celu opracowaæ strategiê
rozwoju tego obszaru, ale jej opraco-
wywanie bez decyzji o powo³aniu ob-
szaru by³oby marnotrawieniem œrod-
ków. Dopiera takie studium pozwoli
ustaliæ funkcje gospodarcze poszcze-
gólnych oœrodków gminnych po to aby
w sposób rozs¹dny wykorzystaæ fun-
dusze, które przecie¿ zawsze s¹ ogra-
niczone. Obecna sytuacja jest nastê-
puj¹ca. Czy to siê komuœ podoba czy
nie, obiektywnie rzecz bior¹c Bielsk
Podlaski jest oœrodkiem subregional-
nym.

To potwierdzaj¹ okreœlone pa-
rametry: zatrudnienie i p³ace, ci¹¿enie
poszczególnych gmin, dynamika roz-
woju gospodarczego i demograficzne-
go.  Liczymy wiêc, ¿e w³adze woje-
wództwa wezm¹ pod uwagê te czyn-
niki i wespr¹ nasze dzia³ania zmierza-
j¹ce do powo³ania bielskiego obszaru
funkcjonalnego.

- Dziêkujê za rozmowê

Rozmawia³: Wies³aw S.
Soko³owski

Tak to widzê - problem podzia³u województwa
podlaskiego na okrêgi wyborcze

Komentarz Starosty Hajnowskiego

WYSTAWY STA£E:

 1. „Zanim chleb po³o¿ono na stole”- wystawa etnograficzna pokazuj¹ca
wytwory kultury materialnej Bia³orusinów Podlasia.

 2. „Dzieñ za dniem”- wystawa etnograficzna poœwiêcona ¿yciu i pracy
na wsi Bia³orusinów Podlasia, ukazana sw cyklu rocznym.

 3. „Rzemios³o na bia³oruskiej wsi Podlasia”- multimedialna wystawa
etnograficzna na której mo¿na podpatrzeæ dawne rzemios³a: ko³odzieja, kowa-
la, garncarza, stolarza, bednarza, oraz tkaczkê w chacie.

 4. „Hajnówka. Brama do Puszczy”- wystawa zborowa malarstwa (Zbi-
gniew Budzyñski, Bogus³awa Czarkowska, Vidas Dregva, Piotr Gagan, Micha³
Janczuk, Wiktor Kabac, Manuela Kornecka, Maciej Milewski, Maria Najdek,
Andrzej Sobieraj, Emilia Sobieraj, Waldemar Wojczakowski); prace powsta³y
podczas pleneru malarskiego zorganizowanego z okazji obchodów jubileuszu
60 lat miasta Hajnówka w 2011r.

Aktualne wystawy w Muzeum i Oœrodku
Kultury Bia³oruskiej w Hajnówce III 2014

Z myœl¹ o podatnikach, którzy chc¹ rozliczyæ siê z podatku dochodowego za 2013
rok, a maj¹ w¹tpliwoœci jak to zrobiæ, Urzêdy Skarbowe w Bielsku Podlaskim i w Hajnówce
zorganizowa³y specjalne dy¿ury podatkowe, które odbêd¹ siê :
26 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brañsku w godz. 8.45 – 11.45
21 marca  w sali obs³ugi podatnika w US w Hajnówce
31 marca w sali obs³ugi podatników w US w Bielsku Podl.

Dy¿ur  US w Bielsku Podlaskim i w Hajnówce
We wtorek 11 marca Zarz¹d Województwa, podj¹³ decyzje o dofinanso-

waniu trzech projektów, które uzyska³y akceptacjê i czêœæ potrzebnych pieniê-
dzy z ministerstwa kultury.

M.in. Muzeum Podlaskie w Bia³ymstoku otrzyma 44.500 z³otych z bu-
d¿etu województwa na publikacje: „Œredniowieczne cmentarzysko w Czarnej
Wielkiej” oraz „Rêcznik ludowy z okolic Bielska Podlaskiego – haft i koronka”.

Dodatkowe pieni¹dze na projekty kulturalne i zdrowotne
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„Œród podlaskiej krainy,
z mroku dziejów historii,
Sarmack¹ tradycj¹,
Dwór jak opoka stoi...
By³ tam zawsze i bêdzie,
na spóŸnionych zaczeka.
Wyrós³ z pasji szalonej
i marzeñ cz³owieka.”

Ten wiersz przepisaliœmy z wi-
zytówki Andrzeja ̄ amojdy - w³aœci-
ciela kiermusiañskich w³oœci. Owo
przes³anie wiernie oddaje zamys³, ideê
i cel stworzenia w cudownym zak¹t-
ku narwiañskiego królestwa „OSTOI
¯UBRA I TRADYCJI SZLACHEC-
KIEJ”.  Czym w³aœciwie s¹ owe co-
raz s³ynniejsze w Polsce /i nie tylko/
Kiermusy?

OdpowiedŸ nie³atwa. Bo Kier-
musy spe³niaj¹ wiele funkcji. I do tego
– coraz wiêcej. Rozpocznijmy jednak
zwiedzanie. Rozpoczynamy od
¿ubrów.

Kolejna ofensywa sarmackich Kiermus
„Ostoja ¿ubra” powsta³a nie-

dawno, w 2008 roku. To pierwsza w
Polsce i ca³ej Europie prywatna zagro-
da hodowlana ¿ubra.

PóŸniej czeka na nas Karczma
Rzym – kulinarna stolica Podlasia z
konterfektami mistrza Twardowskie-

go na œcianach. Ta stylowa XVIII-
wieczna kresowa austeria imponuje
wiernym epoce wystrojem. Jad³ospis
na desce wypisany poleca staropolskie

specja³y: chlebuœ prosto z pieca, smal-
czyk, ogórki z beczek dêbowych, pie-
czeñ z dziczyzny, miody i okowity...

Celnym i oryginalnym pomy-
s³em na przywi¹zanie i nieustaj¹cy
sentyment znamienitych i s³awnych
goœci do Kiermus jest Aleja Dêbów.
W³asnorêcznie zasadzone swoje dêby
maj¹ tu m. in: Prezydentowa Jolanta
Kwaœniewska, Irena Szewiñska,
Krzysztof Penderecki, Jerzy Maksy-
miuk, Miros³aw Hermaszewski,  Ka-
zimierz Górski, ca³a plejada aktorek i
aktorów.

Wielk¹ atrakcj¹ Kiermus jest
Jantarowy Kasztel wzorowany na pol-
skich kresowych warowniach z prze-
³omu XV i XVI wieku. Obecnie mie-
œci siê w nim Muzeum Orê¿a Polskie-
go imienia Jerzego Hoffmana. Re¿y-
ser sienkiewiczowskiej Trylogii jest tu
czêstym goœciem.

W  Dworku nad £¹kami do dys-
pozycji goœci s¹ bogato wyposa¿one
apartamenty hotelowe.

Cd. str. 5
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M³odzie¿y która, t³umnie przyby³a do Zespo³u Szkó³, aby w spokojnej
rzeczowej rozmowie z przedstawicielami uczelni skonkretyzowaæ swoje plany
dotycz¹ce dalszej nauki.

Starosta Sokólski Franciszek Budrowski dziêkuj¹c organizatorom pre-
zentacji Podlaskiemu Oddzia³owi Stowarzyszenia Wspó³pracy Polska-Wschód
i redakcji dwutygodnika „Wieœci Podlaskie” stwierdzi³, ¿e bardzo istotnym ele-
mentem takich spotkañ jest przybli¿enie m³odzie¿y z ma³ych miejscowoœci sze-
rokiej oferty uczelni z ca³ego kraju. Jest to o tyle istotne, ze jest to bardzo czêsto
m³odzie¿ z rodzin ubogich, której nie staæ na wyjazdy na dni otwarte do kilku

uczelni. Wartoœæ bezpoœredniego kontaktu z przysz³ymi studentami podkreœlali
tak¿e przedstawiciele uczelni.

Tradycyjnie ju¿ uczelnie zosta³y nagrodzone okolicznoœciowymi statuet-
kami. Starosty sokólskiego za ciekawsz¹ ofertê edukacyjn¹ otrzyma³a Poli-
technika Bia³ostocka, Burmistrz Sokó³ki swoj¹ statuetkê za najbogatsza ofertê
przyzna³ Wy¿szej Szkole Oficerskiej Si³ Powietrznych w Dêblinie.

Kolejne bielskie Prezentacje na medal (25 lutego 2014)

Po raz dwunasty Bielsk Podlaski goœci³ przedstawicieli dziesiêciu uczelni
na XII Prezentacjach Edukacyjnych „Uczelnie w Powiecie”. Tradycyjnie ju¿
odbywa³y siê w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Niepodleg³oœci Polski, gdzie,
aby zapoznaæ siê z warunkami studiów w kilku turach zjawi³o siê kilkaset uczniów

szkó³ ponadgimnazjalnych z powiatu
bielskiego. Mieli oni mo¿liwoœæ bezpo-
œredniej rozmowy ze studentami i pra-
cownikami Wydzia³ów Rekrutacji i Mar-
ketingu by poznaæ kierunki kszta³cenia,
warunki przyjêcia na studia itp..

 Jak co roku prezentacje rozpo-
czê³y siê  uroczyœcie w gronie wspó³or-
ganizatorów – przedstawicieli Starostwa
Powiatowego i Urzêdu Miejskiego w
Bielsku Podlaskim oraz Stowarzysze-
nie Wspó³pracy Polska – Wschód Pod-
laski Oddzia³ Wojewódzki w Bia³ymsto-
ku. Nie oby³o siê te¿ bez wystêpów ar-
tystycznych uczniów goszcz¹cej -

uczelnie i przysz³ych studentów – szko³y. PóŸniej pada³y pytania, trwa³a dysku-
sja. Zainteresowani studiami na wybranych uczelniach mieli te¿ mo¿liwoœæ za-
opatrzenia siê w materia³y reklamuj¹ce poszczególne kierunki kszta³cenia.

Ocenê bielskich prezentacji pozostawiamy dla jej uczestników.
Na zakoñczenie nie sposób nie wspomnieæ,  i¿ Puchar Starosty Bielskie-

go  - za najciekawsz¹ ofertê edukacyjn¹ przypad³ Pañstwowej Wy¿szej Szkole
Informatyki i Przedsiêbiorczoœci w £om¿y zaœ Puchar Burmistrza Miasta Belsk
Podlaski – za najbogatsz¹ ofertê edukacyjn¹ Wy¿szej Szkole Finansów i Zarz¹-
dzania w Bia³ymstoku. Nagrodzonym gratulujemy.

Uczelnie w sercu   Puszczy Bia³owieskiej (26 lutego 20140)

Trzeciego dnia XII Prezentacji Edukacyjnych „Uczelnie w Powiecie”
goœciliœmy wraz przedstawicielami uczelni w Hajnówce w siedzibie Zamiejsco-
wego Wydzia³u Leœnego Politechniki Bia³ostockiej.

Tego dnia przed m³odzie¿¹ szkó³ ponadgimnazjalnych sw¹ ofertê przyja-
znych studiów i przysz³oœciowych kierunków  zaprezentowa³o siedem uczelni z
wschodniej czêœci Polski, których stoiska odwiedzi³o, jak co roku mnóstwo m³o-

XII Prezentacje przesz³y do historii
„Uczelnie w powiecie”

Cd. ze str. 1 dzie¿y z hajnowskich i okolicznych szkó³. Jednymi z najliczniejszych grup m³o-
dzie¿y zainteresowanych podjêciem studiów, (których by³o setki) jak siê okaza-
³o stanowi³a m³odzie¿ z Technikum Leœnego w Bia³owie¿y i Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego z DNJB w Hajnówce.

Jak zwykle wspó³organizatorami by³y goœcinne w³adze samorz¹dowe
powiatu i miasta, które na zakoñczenie spotkania studentów z uczniami przy-
znali swe nagrody. Puchar Starosty Hajnowskiego  - za najciekawsz¹ ofertê
edukacyjn¹ przypad³ Niepublicznej Szkole Pedagogicznej  w Bia³ymstoku zaœ
Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka - za najbogatsz¹ ofertê edukacyjn¹ Poli-
technice w Bia³ymstoku. Nagrodzonym gratulujemy.

Zapytani przedstawiciele uczelni, którzy prezentowali zalety studiów na
ich wydzia³ach o wra¿enia pobyt w Hajnówce skomentowali krótko – goœcinne
spo³eczeñstwo, w³adza, a ju¿ na pewno nie zapomnimy zaserwowanego nam
miejscowego obiadu ze schabowym na ca³y talerz w sto³ówce Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego z DNJB.

Serdecznie  za to wszystko dziêkujemy.
S³oneczne i udane Uczelnie w Wysokiem Mazowieckiem (3 mar-

ca 2014)

S³oneczna pogoda przyjê³a tego dnia w Wysokiem Mazowieckiem uczest-
ników Prezentacji „Uczelnie w powiecie. Nasze targi edukacyjno – doradcze
mia³y miejsce tam po raz drugi i z satysfakcj¹ trzeba stwierdziæ, i¿ zjecha³a siê
na nie najliczniejsza grupa uczelni oferuj¹cych studia tegorocznym maturzy-
stom.

Gospodarze zadbali z wielk¹ starannoœci¹, aby niczego nie zabrak³o tak
wystawcom jak i odwiedzaj¹cych Targi. Przez halê gimnastyczn¹ Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego i Policealnego w Wysokiem Mazowieckiem tego dnia przewi-
nê³y siê bez przesady setki m³odzie¿y, rodziców i nauczycieli. M³odzie¿ i na-
uczyciele zainteresowani byli kierunkami kszta³cenia na poszczególnych uczel-
niach, rodzice zaœ warunkami zamieszkania, wysokoœci¹ czesnego, mo¿liwo-
œci¹ dojazdu itp.

Na te wszystkie pytania zainteresowani uzyskali otrzymali wyczerpuj¹-
ce odpowiedzi, a do tego mogli zaopatrzyæ siê w bogate informatory i ró¿nego
rodzaju gad¿ety wystawców.

Jak czynione jest to tradycyjnie od lat organizatorzy wraz z miejscowymi
w³adzami nagrodzili dwie uczelnie: Puchar Starosty wysokomazowieckiego za
najciekawsz¹ ofertê edukacyjn¹ otrzyma³ Uniwersytet w Bia³ymstoku, Bur-
mistrz Wysokiego Mazowieckiego swoj¹ nagrodê za najbogatsz¹ ofertê przy-
zna³ Spo³ecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Kilkugodzinne spotkanie zakoñczy³ wspólny obiad z ogromn¹ smaczn¹
pieczeni¹ na talerzach

Siemiatycze.  M³odzi myœl¹ o studiowaniu (4 marca 2014)

Siemiatycze ciesz¹ siê zainteresowaniem wielu uczelni nie tylko ze wzglê-
du na piêkno tego terenu i goœcinnoœæ Ziemi Siemiatyckiej, ale chêci¹ pozyska-
nia m³odzie¿y na prowadzonych przez nie studia. W Siemiatyczach w Zespole
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych stawi³o siê tego dnia osiem ekip studenckich by pod-
czas odbywaj¹cej siê tam drugiej edycji XII Prezentacji Edukacyjnych „Uczel-
nie w Powiecie” zachêciæ maturzystów do podjêcia nauki w ich szkole wy-
¿szej.

Stoiska wystawców zwiedzi³y nie tylko setki tegorocznych maturzystów,
ale te¿ uczniów ni¿szych klas szkó³ ponadgimnazjalnych.

W trakcie zwiedzania wystawienniczych stoisk da³o siê zauwa¿yæ ró¿ne
Cd. str. 5
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spojrzenia m³odzie¿y dokonuj¹cej wstêpnego wyboru kierunków studiów. Jedni
zdecydowania byli ju¿ wówczas, co bêd¹ studiowaæ, a nawet gdzie, bo jak siê
okaza³o decyzjê podjêli podczas ubieg³orocznych Prezentacji organizowanych
przez „Wieœci Podlaskie” w Siemiatyczach.

Byli jednak i tacy zwiedzaj¹cy, którzy dog³êbnie rozpytywali nie tylko o
kierunki studiów ich zalety, ale tak¿e o mo¿liwoœæ zakwaterowania w akademi-
ku jego cenê, wysokoœæ czesnego.

Pytañ by³o wiele i na wszyst-
kie pad³y odpowiedzi.

Przyznane zosta³y kolejne na-
grody wystawcom. Niestety w Sie-
miatyczach tylko jedna. Puchar Sta-
rosty siemiatyckiego za najcie-
kawsz¹ ofertê edukacyjn¹ nagrodzo-
na zosta³a Pañstwowa Wy¿sza
Szko³a Zawodowa im. Jana Paw³a
II w Bia³ej Podlaskiej. Niestety nie
by³o nagrody za najbogatsz¹ ofertê
Burmistrza Siemiatycz. Nie przyby³
te¿ nikt z w³adz lub przedstawicieli tego¿ Urzêdu, szkoda.

Do zobaczenia, wiêc za rok.                                                       (ars, wws)

Cd. ze str. 4

Dziœ w Podlaskim Oddziale Stra¿y Granicznej w Bia³ymstoku odby³a siê uroczysta promocja czterdziestu absolwentów szko³y podoficerskiej.

Promocja podoficerówPOSG

Akty mianowania na stopieñ kaprala stra¿y granicznej wrêczy³ komendant oddzia³u p³k SG Andrzej Rytwiñski. W swym wyst¹pieniu komendant wszystkim
serdecznie pogratulowa³ i ¿yczy³ wielu sukcesów w s³u¿bie.

Nowo mianowani, zdobywali wiedzê w Centralnym Oœrodku Szkolenia SG w Koszalinie. Szkolenie ukoñczy³o siedemnastu mê¿czyzn i dwadzieœcia trzy kobiety.
Wszyscy trafi¹ na zewnêtrzn¹ granicê UE, z czego prawie po³owa do Placówki SG w KuŸnicy.                                                                                      (kz)

Kolejna ofensywa
sarmackich Kiermus

Ten krótki przegl¹d nie oddaje ca³ego bogactwa kiermusiañskich ofert.
S¹ jeszcze Dworskie Czworaki, Domek Rasputina, czy Staropolskie SPA, czy
Stanica Rzeczna „£abêdzie”. S¹ tak¿e nowe pomys³y, które oblekaj¹ siê ju¿ w
czyn. Chocia¿by intryguj¹ca w samym za³o¿eniu sprzeda¿ nowych apartamen-
tów.

W Kiermusach organizuje siê równie¿ wielkie, masowe imprezy, które
cyklicznie przyci¹gaj¹ tu tysi¹ce goœci. Dotychczas najwiêksz¹ by³ Jarmark
Staroci. Od 15 lat w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca na Czarciej Polanie
zjawiaj¹ siê setki wystawców. Kupiæ i sprzedaæ mo¿na wszystko: od starej
broni, ksi¹¿ek, obrazów po wyroby rêkodzie³a ludowego, meble czy tkaniny.

Ju¿ za kilka miesiêcy na tej samej polanie zagoœci impreza konkurencyj-
na. W trzeci¹ niedzielê maja zostanie hucznie zainaugurowany Jarmark Trady-
cyjnie Zdrowej ̄ ywnoœci. Organizatorzy staraj¹ siê by zjawili siê tu najlepsi
wytwórcy podlaskich specja³ów. Skierowano zaproszenia do s³yn¹cych z lokal-
nych smako³yków gmin. Dowiedzieliœmy siê, ¿e licznie reprezentowane bêd¹
miasta i gminy z naszego rejonu: Bielsk Podlaski, Hajnówka, Bia³owie¿a,  czy
Wysokie Mazowieckie.

- Bêdzie to najsmaczniejszy Jarmark w Polsce, a mo¿e nawet w Europie
– mówi Andrzej ¯amojda. – I bêdzie to ¿ywnoœæ zdrowa – bo tworzona ze
zdrowych, naturalnych, nieska¿onych chemi¹ produktów. Czyli bêdzie smacz-
nie i zdrowo. O goœcinnoœci nawet nie wspomnê. Wszak Sarmaci mawiali:
Goœæ w dom – Bóg w dom.

Bêdziemy, sprawdzimy. Ju¿ teraz zachêcamy.                              (piw)

Cd. ze str. 3

Na Wydziale Zarz¹dzania Politechniki Bia³ostockiej w
Kleosinie mia³a ostatnio miejsce mi³a uroczystoœæ wrêczenia
dorocznej nagrody wójta gminy Juchnowiec Koœcielny, któr¹ jest
„Pierœcieñ Podskarbiego W³oszka”.

Wyró¿nienie, którego materialn¹ form¹ jest pierœcieñ z
herbem podskarbiego Stanis³awa Zachariaszewicza W³oszka - postaci histo-
rycznej, ³o¿niczego i zarz¹dcy skarbu litewskiego króla Zygmunta Augusta, a
od 1547 roku w³aœciciela, nadanych mu przez króla, dóbr juchnowieckich. Na-
groda ma charakter honorowy i jest  przyznawana w dwóch kategoriach  -
Cz³owiek oraz Firma. Laureatem edycji w roku 2013 w tej pierwszej kategorii
zosta³ ksi¹dz Stanis³aw Niewiñski, pasjonat historii Ziemi Juchnowieckiej. Wy-
nikiem jego zainteresowañ s¹ liczne publikacje.

W  drugiej kategorii nagrodzona zosta³a  Zdrojówka Spa Wellness, firma
rodzinna z Horodnian oferuj¹ca specjalistyczne zabiegi wspomagaj¹ce urodê i
samopoczucie oraz us³ugi hotelarskie na bardzo wysokim poziomie.

Laureatom serdecznie gratulujemy.                  (ima)  foto: pi ugm-jk

Juchnowiec Koœcielny

Pierœcieñ Podskarbiego W³oszka trafi³ w godne rêce
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22 lutego br, gdy na dworze nie by³o jeszcze ciep³o, to w zat³oczonej hali
sportowej Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II w Wyszkach panowa³a gor¹ca at-
mosfera. Tego dnia zjecha³o tam 154 tenisistów sto³owych by rywalizowaæ w
XII Turnieju Tenisa Sto³owego o Puchar Prezesa Zarz¹du Banku Spó³dzielcze-
go w Brañsku.

Cz³onkowie Banku oraz ich rodziny z terenu dzia³ania jednostek organi-
zacyjnych z Brañska, Bociek, Grodziska, Narewki i Wyszek walczyli o tytu³
najlepszych w jedenastu kategoriach wiekowych.

Wspania³a rodzinna atmosfera, wspólne zagrzewanie do walki sprawi³o,
¿e setki kibiców, którzy tam przybyli mieli wielk¹ sportow¹ fetê obserwuj¹c
zaciête boje przy tenisowych sto³ach, które trwa³y prawie ca³y dzieñ.

Najmilszym, acz nie ostatnim akcentem by³ moment og³oszenia wyników
zawodów i wrêczenia nagród, jako ¿e zdobywcy trzech pierwszych miejsc we
wszystkich kategoriach nagrodzeni zostali medalami, dyplomami i cennymi na-
grodami rzeczowymi, a zawodnicy do szóstego miejsca dyplomami.

Oto ostatecznie wynik Turnieju w Wyszkach:
Klasyfikacja dru¿yn:
I miejsce  BS Brañsk – 154,5 pkt.
II miejsce  BS Narewka – 147,5 pkt.
III miejsce  BS Wyszki – 122,5 pkt.
IV miejsce  BS Grodzisk –   75,5 pkt.
V miejsce  BS Boæki –   48,0 pkt.
Klasyfikacja indywidualna – kategorie:
Szko³y Podstawowe

Dziewczêta: I – Weronika Muczyñska (BS Brañsk), II – Karolina Koro-
waj (BS Narewka), III – Dominika ̄ ero (BS Brañsk), IV – Krystyna Lepsza
(BS Narewka), V – Gabriela Litwiñczuk (BS Boæki), VI – Anna Kazimierska
(BS Brañsk);

Ch³opcy: I – Micha³ Wróblewski (BS Brañsk), II – Jakub Wróblewski
(BS Brañsk), III – Jakub Guziak (BS Brañsk), IV – Jakub Tomaszkiewicz (BS
Narewka), V – Wojciech Bajko (BS Narewka), VI – Jakub Kardasz  (BS
Narewka);

Gimnazja

Dziewczêta: I – Paulina Mucha (BS Brañsk), II – Weronika Mucha (BS
Brañsk), III – Weronika Pop³awska (BS Brañsk), IV – Emanuela Mironowicz
(BS Narewka), V – Katarzyna Rytel (BS Grodzisk), VI – Magdalena Adamo-
wicz (BS Narewka);

Ch³opcy: I – Tomasz Szpakowicz (BS Brañsk), II – Mateusz Muczyñski
(BS Brañsk), III – Mateusz Lasota (BS Narewka), IV – Sylwester Trzeszcz-

Kolejny wspania³y turniej pod patronatem Prezesa BS w Brañsku
kowski (BS Wyszki), V – Kamil Kubiak (BS Brañsk), VI – Wojciech Niemyski
(BS Grodzisk);

Szko³y œrednie

Dziewczêta:  I – Klaudia Lasota (BS Narewka), II – Izabela Kosakow-
ska (BS Narewka),III – Beata Struk (BS Narewka), IV – Agnieszka IdŸkow-
ska (BS Wyszki), V – Kinga Kardasz (BS Narewka), VI – Monika Sobolew-
ska (BS Brañsk);

Ch³opcy: I – £ukasz Woroszy³ (BS Brañsk), II – Jacek Zabrocki (BS
Wyszki), III – Marcin Lipiñski (BS Boæki), IV – Daniel Werpechowski (BS
Bransk), V – Daniel Strus (BS Boæki), VI – Adam Dzienis (BS Narewka);

Kobiety do 40 lat:

I – Renata Szymczak (BS Grodzisk), II – Anna Siwicka (BS Wyszki), III
– Anna Niewiñska (BS Wyszki), IV – Wies³awa Siwicka (BS Wyszki), V –
Justyna Gryc (BS Narewka), VI – Emilia Rusi³owicz (BS Narewka);

Mê¿czyŸni do 35 lat:

I – Daniel Gryc (BS Narewka), II – Stanis³aw Szymczak (BS Grodzisk),
III – Andrzej Borowski (BS Wyszki), IV – Bartosz Kardasz (BS Narewka), V
– Tomasz Charkiewicz (BS Narewka), VI – Daniel Lachowski (BS Wyszki);

Kobiety powy¿ej 40 lat:
I – Katarzyna Krysiak (BS Wyszki), II – Eugenia Matwiejuk (BS Boæ-

ki), III – Dorota Olech (BS Brañsk), IV – Katarzyna Radkiewicz (BS Wyszki),
V – Monika Mironowicz (BS Narewka), VI – Teresa M³odzianowska (BS
Wyszki);

Mê¿czyŸni do 50 lat:

I – Artur Zinkowski (BS Wyszki), II – Grzegorz Piekutowski (BS Brañsk),
III – S³awomir Sacharzewski (BS Wyszki), IV – Mateusz Woroszy³ (BS Brañsk),
V – Marek Micha³owski (BS Brañsk), VI – Roman Lasota (BS Narewka);

Mê¿czyŸni powy¿ej 50 lat:

I – Andrzej Makulski (BS Grodzisk), II – Zbigniew Miszczuk (BS Na-
rewka), III – Wies³aw Tyszkiewicz (BS Wyszki), IV – Mieczys³aw Gryc (BS
Narewka), V – Andrzej Skiepko (BS Narewka), VI – Janusz Lipiñski (BS
Grodzisk).

Sportow¹ imprezê zakoñczy³o wspólne tenisistów i kibiców pieczenie
kie³basek na ognisku.

Nale¿y serdecznie pogratulowaæ inicjatorowi turnieju – Zarz¹dowi BS w
Brañsku i gospodarzowi Oddzia³owi brañskiego BS w Wyszkach tak udanej
imprezy.

Do zobaczenia za rok!!!                                                                   (ars)

Zarz¹d Województwa przyzna³ dotacjê Podlaskiemu Zarz¹dowi Dróg
Wojewódzkich na przygotowanie dokumentacji projektowej dla kilku wa¿nych
inwestycji drogowych, które bêd¹ realizowane w latach 2014 – 2020. wœród
nich znajduje siê min. droga Zab³udów – Nowosady.

Po ubieg³orocznych perypetiach ruszy³a wreszcie przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 690 na odcinku Siemiatycze – Ostro¿any o d³ugoœci 16 km. To
jedna z najwa¿niejszych inwestycji drogowych w województwie jej wartoœæ
przekracza 61 mln z³.Na ca³ej d³ugoœci przebudowywanej drogi zostanie zbudo-
wana œciezka rowerowa. Wykonawca inwestycji bêdzie Przedsiêbiorstwo
MAKSBUD z Bielska Podlaskiego i Przedsiêbiorstwo „Regionalne Drogi Pod-
laskie” z Siedlec.                                                                                       (r)

Zielone œwiat³o dla kolejnych
inwestycji drogowych

Serdeczne wyrazy wspó³czucia

Panu

Miko³ajowi Pawilczowi
Wójtowi Gminy Narewka

z powodu œmierci

Ojca
sk³ada

Zespó³ redakcyjny „Wieœci Podlaskich”



Wieœci Podlaskie                                                                                                                                                                                                           7

S   P   O   R   T

Czy tak powinno siê staæ? – pytam wielkiego œwiatowego znawcê tej
dyscypliny Niko³aja Wasiljewicza Karpola – trenera siatkarek rosyjskich uzna-
wanego za najlepszego trenera w historii œwiatowej siatkówki kobiecej?

Sportem zajmujê siê od dziesi¹tek lat i to, co sta³o siê w Bia³ymstoku
z wykoszeniem klubu tej piêknej dyscypliny, prezentuj¹cej piêkny sport
kobiecy, na których mecze œci¹ga³y ca³e rodziny jest karygodne. Ta insty-
tucja czy urz¹d odpowiedzialny za doprowadzenie do tego stanu rzeczy
powinien znikn¹æ z miejskiego firmamentu. To szkodnicy dzia³aj¹cy na
rzecz topienia kultury fizycznej, tury-
styki i sportu w mieœcie.

Zreszt¹, co wiem ze s³yszenia to
te¿ niekorzystne dzia³ania wrêcz skan-
dalicznej niegospodarnoœci ze strony
niektórych by³ych zarz¹dów Klubu te¿
w pewien sposób przyczyni³y siê do za-
g³ady tej¿e dobrze rokuj¹cej dru¿ynie
siatkarek.

Niko³aj (zwracam siê do trenera
wszechczasów œwiatowej siatkówki, bo
znamy siê od lat) nie mo¿na zarzuciæ w³a-
dzom Bia³egostoku, ¿e nie wspieraj¹ spor-
tu, turystyki. Pi³karska „Jagiellonia” jest
twarz¹ naszego grodu, jej kibce prezen-
tuj¹ siê aktywnie na polu bitewnym.

Czy trzeba lepszej  reklamy?
Rozmawiamy o zdobywaniu klaki dla miasta, czy o kulturalnym i

spêdzonym ze sportem mile czasie przez bia³ostockie, a nawet podlaskie
rodziny. Bo zawsze widzia³em na meczach ich setki.

Uwa¿am, ¿e skrzywdzono w Bia³ymstoku ¿eñsk¹ siatkówkê.
Niko³aj, co byœ zrobi³ dziœ na miejscu podlaskich mi³oœników ¿eñskiej siat-

kówki? Jesteœ twórc¹ rosyjskiej kobiecej siatkówki, œwiatowej potêgi. Zdoby-
³eœ ze swoimi dziewczêtami wiele medali. Dwukrotnie zdobyliœcie z³oto olimpij-
skie (1980,1988), srebro w 2000 i 2004 r. itp. itd. Zdobywaliœcie tak¿e z³ota na
Mistrzostwach Œwiata w 1990 roku oraz w rozgrywkach World Grand Prix w
1997, 1999, 2002, w Pucharze Wielkich Mistrzyñ w 1997 roku oraz, a¿ siedmio-
krotnie na Mistrzostwach Europy: 1979, 1989, 1991, 1993, 1997, 1999 i 2001
roku.

Podlasie pozbawiono piêknej kobiecej dyscypliny sportowej, jak¹ jest siatkówka
Odrodzi³bym j¹ szybko, póki do niej w mieœcie  i na Podlasiu mi³oœæ

nie zagas³a.
£atwo powiedzieæ, w jaki sposób?
Zacz¹³bym od prawdziwych fanów sportu, którzy stworzyli wcze-

œniej bia³ostocki klub, prawdziwych sponsorów, którzy robili wszystko by
on nie upad³, a pseudodzia³aczom cz³onkom Zarz¹dów, które przyczynili
siê do jego upadku zakaza³bym wstêpu na trybuny podczas meczów.

Pseudodzia³aczami zaj¹³ siê ju¿ s¹d. Co dalej?
Nie stawiajcie zaraz na rozgrywki w

ekstraklasie. Wy³ówcie siatkarskie diamen-
ty wœród m³odzie¿y i powoli wprowadzajcie
je do gry. Do sukcesu dochodzi siê powoli i
systematyczn¹ prac¹. Nie stawiajcie na za-
wodniczki kontraktowe niezwi¹zane z tu-
tejsz¹ spo³ecznoœci¹. One przyjad¹ i od-
jad¹, ale czy w walce na boisku oddawaæ
bêd¹ serce? Zapewne nie.

Niko³aj cenne s¹ Twe rady, czy jednak
zapaleñcy podlascy zapaleñcy siatkówki zde-
cyduj¹ siê na reaktywacjê kobiecego klubu siat-
kówki w Bia³ymstoku?

Wierzê, ¿e tak. Podlaska siatkówka
zawsze mo¿e liczyæ na przychylne wielkie

serce Stasia £uniewskiego, prezesa bia³ostockiego Przedsiêbiorstwa Us³u-
gowo – Asenizacyjnego „ASTWA”, JM Jacka Nikliñskiego, rektora Uni-
wersytetu Medycznego w Bia³ymstoku…

Pamiêtajcie tylko nie liczcie na pomoc „urzêdasów”. Oni tylko mog¹
przeszkodziæ, co prawdopodobnie by³o przyczyn¹ upadku rokuj¹cego na
sukcesy AZS Klubu Œrodowiskowego Pi³ki Siatkowej w Bia³ymstoku.

Graliœcie w ORLEN Lidze w latach 2006-2013 i wierzê, ¿e dziêki
przychylnoœci osób, które wymieni³em i im podobnym podlaskie siatkarki
wkrótce zaczn¹ brylowaæ nie tylko na polskich parkietach.

Serdecznie dziêkujê za wywiad. ¯yczê Ci du¿o zdrowia oraz dalszych
sukcesów z najlepsz¹ od lat dru¿yn¹ siatkówki kobiecej Rosji i œwiata Ura³ocz-
ka Jekaterynburg.

         (Ryszard Œwierczewski)
foto: Kamil Kulesza

Skoczkowie maj¹ swoje piêæ minut, a Bia³owie¿a ma swoje dwa dni.
Dwa dni Turnieju Zak³adów Pracy w Pi³kê Siatkow¹, który odby³ siê tradycyj-
nie na hali sportowej Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego ju¿ po raz ósmy. Ósem-
ka okaza³a siê szczêœliwa dla zespo³u Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, który zdoby³
Puchar Wójta Gminy Bia³owie¿a w kategorii zaawansowanych i dla dru¿yny
Bia³owieskiego Parku Narodowego, która zdoby³a Puchar w kategorii amato-
rów. Drugie miejsce wœród „profesjonalistów”  zajêli zawodnicy Placówki Stra¿y
Granicznej, a wœród amatorów zespó³ Urzêdu Gminy. Na podium stanêli rów-
nie¿ odpowiednio Towarzystwo Sportowe „¯ubr” i zespó³ Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej amatorów. Pracownicy Instytutu Biologii Ssaków PAN zajêli czwart¹
pozycjê w mocniejszej grupie, a nowy w Turnieju zespó³ Klubokawiarni „Waliz-
ka” znalaz³ siê tu¿ za podium w grupie mniej zaawansowanej. Kolejne, pi¹te
miejsce przypad³o drugiej dru¿ynie Instytutu Biologii Ssaków PAN, szóste za-
wodnikom Domu Opieki Spo³ecznej „Rokitnik”, a siódme nauczycielom z Ze-
spo³u Szkolno-Przedszkolnego w Bia³owie¿y. W tym roku nie brakowa³o dru-
¿yn w grupie amatorskiej, w sumie wyst¹pi³o siedem zespo³ów. Zaledwie czte-
ry jednak gra³y w grupie zaawansowanych. Czy¿by zawodnicy tak nisko oce-
niali swoje mo¿liwoœci? Zgodnie z niepisan¹ zasad¹, ¿e dwukrotny zwyciêzca
w grupie amatorskiej mo¿e awansowaæ do grupy zaawansowanej, w przysz³ym
roku czekamy na wystêp Bia³owieskiego Parku Narodowego w wy¿szej gru-
pie. Przypomnijmy historiê tego zespo³u, gdy¿ zas³uguje na oddzieln¹ opowieœæ.
W roku 2009 zajêli ostatnie miejsce w grupie amatorskiej. Po tej pora¿ce za-
wziêli siê, trenowali dwa razy w tygodniu i wiêcej, licz¹c na zwyciêstwo. W
2011 roku przegrali z³oto o w³os z zespo³em Stra¿y Granicznej. Trzeba by³o
widzieæ, te zawiedzione miny! Ale praca nie posz³a na marne i w 2013 roku
zdobyli z³oto, a wyczyn ten powtórzyli w tegorocznym turnieju! Gratulacje -
czekamy na wiêcej!

Klasyfikacja amatorzy:
1.      Bia³owieski Park Narodowy
2.      Urz¹d Gminy Bia³owie¿a
3.      Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
4.      Klubokawiarnia „Walizka”

Bia³owie¿a SIATKARSKA OLIMPIADA W BIA£OWIE¯Y
5.      Instytut Biologii Ssaków PAN
6.      Dom Pomocy Spo³ecznej „Rokitnik”
7.      Zespó³ Szkolno-Przedszkolny
Klasyfikacja zaawansowani:
1.      Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
2.      Placówka Stra¿y Granicznej
3.      T. S. „¯ubr” Bia³owie¿a
4.      Instytut Biologii Ssaków PAN
Nie mo¿na pomin¹æ atrakcji towarzysz¹cych Turniejowi. Otwarcie bia-

³owieskich igrzysk uœwietni³ po raz kolejny wystêp taneczny zespo³u „Ma³ola-
ty” z Domu Dziecka w Bia³owie¿y, przygotowany przez pani¹ Barbarê No-
wack¹. Ogromne emocje, szczególnie wœród najm³odszych, budzi³a loteria fan-
towa. Ka¿dy los wygrywa³! Najbardziej po¿¹dany by³ zestaw do puszczania
baniek mydlanych. Nie zawiód³ tak¿e doping. Powiewa³y niebiesko-¿ó³te pom-
pony, s³ychaæ by³o okrzyki i oklaski, którymi kibice zagrzewali do boju swoich
faworytów. Warto tak¿e odnotowaæ, ¿e w tym roku oby³o siê bez kontuzji. 
S³u¿ba medyczna pe³ni¹c obowi¹zki opatrywa³a tylko drobne zadrapania. Nic
powa¿nego na szczêœcie nikomu siê nie sta³o. Œlemy tak¿e uk³ony w kierunku
pañ odpowiedzialnych za troskê o bufet kawowy oraz porz¹dek i czystoœæ w
trakcie zawodów. Chcemy podziêkowaæ WSZYSTKIM, którzy nawet w mini-
malny sposób przyczynili siê do organizacji turnieju.

Równie¿ chcemy podziêkowaæ serdecznie SPONSOROM. Bez nich nie
by³oby mo¿liwe zorganizowanie naszych bia³owieskich igrzysk na tak wysokim
poziomie. Niektórzy regularnie od wielu lat wspieraj¹ tê sportow¹ ideê. S¹ równie¿
nowi – wszystkim piêknie DZIÊKUJEMY.

Organizatorzy: UKS "Olimpijczyk" Bia³owie¿a Zespó³ Szkolno-Przedszkol-
ny w Bia³owie¿y

Turniej siê skoñczy³, zawodnicy rozeszli siê do domów, ale to nie koniec.
Ju¿ od przysz³ego tygodnia wszystkie dru¿yny wznawiaj¹ treningi i æwicz¹ for-
mê do nastêpnych zawodów. Trzymamy za wszystkich kciuki! Zapraszamy do
fotogalerii z turnieju http://www.bialowieza.gmina.pl/galeria,t,84.html

(Paulina Szafrañska, J. K.)
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bezp³atny dodatek

do „Wieœci Podlaskich”

XXXII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego
Dnia 27 lutego 2014 r. w sali

konferencyjnej Starostwa Powiatowe-
go w Hajnówce odby³a siê XXXII se-
sja Rady Powiatu Hajnowskiego. Ob-
radom przewodniczy³ Przewodnicz¹-
cy Rady Powiatu Miko³aj Michaluk.

Na sesji omówiono temat do-
tycz¹cy bezpieczeñstwa publicznego.
W trakcie sesji Rada Powiatu zapo-
zna³a siê z informacj¹ o stanie bez-
pieczeñstwa przeciwpowodziowego
na terenie powiatu, a tak¿e ze spra-
wozdaniami z dzia³alnoœci powiato-
wych jednostek organizacyjnych, Ko-
misji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Pu-
blicznego oraz Powiatowego Rzecz-
nika Praw Konsumentów.

O¿ywion¹ dysuksjê wywo³a³
projekt stanowiska w sprawie wyko-
nania w 2014 r. dokumentacji tech-
nicznej na drogê wojewódzk¹ nr 687
na odcinku Zwodzieckie – Narewka

– Juszkowy Gród oraz przyjêcia do
sieci dróg wojewódzkich czêœci drogi
powiatowej nr 1644B ³¹cz¹cej drogê
wojewódzk¹ z kolejowym przejœciem
granicznym w Siemianówce.

Radny Sejmiku Województwa
Podlaskiego Miko³aj Janowski zaape-
lowa³ do radnych o wstrzymanie siê
od podjêcia tego stanowiska do cza-
su obrad kolejnej sesji:

Stanowisko odnoœnie drogi
jest bardzo dobre, tylko o jedn¹ se-
sjê za wczeœnie. Wspólnie mo¿emy
staraæ siê o œrodki na inwestycjê po
rozstrzygniêciu przetargu na dro-
gê Nowosady – Zab³udów. Szanow-
ni Pañstwo, koszt budowy drogi
Nowosady – Zab³udów to 110 mln
z³otych. Budowa drogi Zwodziec-
kie – Juszkowy Gród to kolejne 110
mln. W ramach RPO 2014 – 2020
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W pi¹tek, 21.02.2014 r. po raz
szósty odby³a siê uroczystoœæ wrêcze-
nia tytu³ów ,,Zas³u¿ony dla Powiatu

Hajnowskiego''. Rada Powiatu podjê³a
uchwa³y o nadaniu tytu³u trzem oso-
bom i jednemu zespo³owi. W tym
roku ceremonia odby³a siê w Gmin-
nym Oœrodku Kultury w Czeremsze.

 Ceremonia zgromadzi³a wielu
znamienitych goœci, wœród których
znaleŸli siê Senator RP W³odzimierz
Cimoszewicz, Radni Sejmiku Woje-
wództwa Podlaskiego: Miko³aj Janow-
ski i Henryk £ukaszewicz, Burmistrz
i Wójtowie, Radni Powiatu Hajnow-

skiego i Gminy Czeremcha, przedsta-
wiciele instytucji, inspekcji, s³u¿b i
innych jednostek wspó³pracuj¹cych z

powiatem hajnowskim, laureaci po-
przednich edycji „Zas³u¿ony dla Po-
wiatu Hajnowskiego”, przedstawicie-
le organizacji pozarz¹dowych, kie-
rownicy jednostek organizacyjnych
powiatu oraz pracownicy starostwa.

Uroczystoœæ otworzy³ Prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu, Miko³aj
Michaluk, który w krótkich s³owach
powita³ przyby³ych. G³os zabra³ rów-
nie¿ Starosta Hajnowski W³odzimierz

Zas³u¿ony dla Powiatu Hajnowskiego –
uroczyste wrêczenie tytu³ów
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Dnia 6 marca 2014 r. w sali
konferencyjnej Urzêdu Miasta Haj-
nówka odby³o siê kolejne spotkanie
w ramach projektu Decydujmy Ra-
zem. Uczestniczyli w nim: Jerzy Si-
rak – Burmistrz Miasta Hajnówka,
Alla Gryc – Przewodnicz¹ca Rady
Miasta, Karolina Poczykowska – ani-
mator subregionalny projektu Decy-
dujmy Razem, m³odzie¿ oraz przed-
stawiciele Hajnowskiego Domu Kul-
tury, Parku Wodnego, I LO im. Marii
Curie-Sk³odowskiej.

G³ównym celem warsztatu by³a
ewaluacja przeprowadzonego pod ko-
niec ubieg³ego roku konkursu M³odzi
Aktywni Skuteczni. W spotkaniu

uczestniczy³a m³odzie¿, która bra³a
udzia³ w konkursie oraz jego organi-
zatorzy i cz³onkowie jury. Dyskuto-
waliœmy na temat celów konkursu i
jego efektów. Ocena przebiegu konkur-
su, identyfikacja czynników, które
utrudnia³y lub u³atwia³y osi¹gniêcie

Warsztaty ewaluacyjne konkursu
M³odzi Aktywni Skuteczni
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postawionych sobie celów stanowiæ
bêd¹ bazê do przygotowania kolejnej
edycji konkursu.

Druga czêœæ spotkania doty-
czy³a projektów, które zosta³y wy³o-
nione w konkursie i s¹ obecnie w
trakcie realizacji.

Grupa Ognia „FENIX”, której
cz³onkami s¹: Ma³gorzata Skiepko,
Marta Agnieszka Koj³o, Karolina To-
maszewicz, Rafa³ Kuptel – uczniowie
Technikum Ekonomicznego w Haj-
nówce zaplanowali przeprowadzenie
Warsztatów teatru ognia „FENIX”.
M³odzie¿ planuje zorganizowaæ 30
godzin spotkañ. Warsztaty pod okiem
instruktorów odbywaj¹ siê co dwa

tygodnie, a pomiêdzy spotkaniami or-
ganizowane s¹ treningi maj¹ce na
celu doskonalenie umiejêtnoœci zdo-
bytych podczas lekcji. Projekt jest kie-
rowany do m³odzie¿y ze szkó³ ponad-
gimnazjalnych, która ukoñczy³a 18 lat.

13 lutego 2013 r. w Miejskiej
Bibliotece Publicznej odby³a siê pro-
mocja ksi¹¿ki Wspomnienia deporto-
wanych z ziemi podlaskiej na Sybe-
riê i do Kazachstanu w latach 1939 –
1956.

Honorowymi goœæmi uroczy-
stoœci byli hajnowscy Sybiracy: Hele-
na Bielawska, Miko³aj Bielecki, Zbi-

Promocja ksi¹¿ki "Wspomnienia
deportowanych z ziemi podlaskiej na Syberiê

i do Kazachstanu w latach 1939-1956"
gniew G³owacki, Irena Kostera, Klau-
dia Michaluk, Alla Tarasiuk oraz
Aleksandra Kowalska, ¿ona Jerzego
Kowalskiego. Ich wspomnienia zosta-
³y opublikowane w promowanej
ksi¹¿ce. Ksi¹¿ka w trzech rozdzia³ach
zawiera wspomnienia 28 Sybiraków.
Pierwszy, stanowi¹ spisane przez
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Warsztaty ... M³odzi Aktywni Skuteczni

Grupa bior¹ca udzia³ w warsztatach
liczy 10 osób.

Park Street Workout bêdzie sta-
nowi³ miejsce, w którym m³odzie¿ bê-
dzie mog³a rozwijaæ swoje zaintere-
sowania sportowe i aktywnie spêdzaæ
wolny czas. Street Workout jest to ak-
tywnoœæ fizyczna polegaj¹ca na wy-
konywaniu æwiczeñ kalistenicznych
(czyli takich,w których wykorzystuje
siê masê w³asnego cia³a jako obci¹-
¿enie, np. podci¹ganie na dr¹¿ku,
pompki, przysiady) wykorzystuj¹c
elementy miejskiej zabudowy –
³aweczki, dr¹¿ki, schody. Park Street
Workout zostanie wybudowany na
terenie Oœrodka Sportu i Rekreacji w
Hajnówce. Autorami projektu s¹: Da-
riusz Surel, Adrian Poleszuk, Patryk
Jakimczuk – uczniowie II Liceum
Ogólnokszta³c¹cego z Dodatkow¹
Nauk¹ Jêzyka Bia³oruskiego w Haj-
nówce, Adam Trofimiuk z Technikum
Mechanicznego oraz Rafa³ Selwesiuk
uczeñ Technikum Informatycznego.

Warsztaty filmowe maj¹ na
celu wzbogacenie umiejêtnoœci m³o-
dzie¿y w zakresie tworzenia i obrób-
ki filmów, zyskanie przez ni¹ nowych
doœwiadczeñ, a tak¿e zwiêkszenie jej
aktywnoœci pozalekcyjnej. Projekt
przewiduje przeprowadzenie 4 serii
warsztatów po 2 godziny ka¿dy. Ich
prowadz¹cym bêdzie profesjonalny
kamerzysta i znawca zagadnieñ teo-
retycznych i praktycznych w zakre-
sie sztuki filmowej. Po zakoñczeniu
warsztatów planowane jest stworze-
nie filmu reklamowo – promocyjne-
go I Liceum Ogólnokszta³c¹cego, w
który bêdzie wpleciony w¹tek zwi¹-
zany z Hajnówk¹. Autorami projektu
s¹ Uczniowie I Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego: Aleksandra Antoniuk, Mate-
usz Moszczyñski, Krzysztof Bo³bot
oraz Rafa³ Nowicki.

  Wszystkie projekty zakoñczo-
ne zostan¹ do 30 czerwca br.

Barbara Dmitruk,
Emilia Kazimieruk

Promocja ksi¹¿ki "Wspomnienia
deportowanych z ziemi podlaskiej na Syberiê

i do Kazachstanu w latach 1939-1956"

Kamilê Klimuk: Relacje deportowa-
nych w g³¹b ZSRR w latach 1939 –
1956, drugim s¹ wspomnienia opra-
cowane przez Allê Gryc i Irenê Ko-
sterê Z archiwum Ko³a Sybiraków w
Hajnówce. Trzeci to Listy z Kazach-
stanu Ireny Kostery.

Wydawnictwo poprzedza
wstêp – chronologiczny opis depor-
tacji, dotkniêtych
nimi grup spo³ecz-
nych i liczby zes³a-
nych – zaœ koñczy
Historia Ko³a Zwi¹z-
ku Sybiraków w Haj-
nówce. Publikacja
zosta³a zilustrowana
fotografiami i doku-
mentami ze zbiorów
prywatnych (Stani-
s³awa Chor¹¿ego, Ja-
dwigi Chor¹¿y–
Kwapiszewskiej, Ire-
ny Kostery, Walentyny Macuty, Anny
Zieniuk) oraz archiwum Ko³a Sybi-
raków w Hajnówce.

Wzrusza³y s³owa Ireny Koste-
ry „Autork¹ listów z Kazachstanu jest
moja mama Anna Radziwoniuk.
Wysy³a³a je z miejsca naszego zes³a-
nia do swojej przyjació³ki w Hajnów-
ce Zofii Wo³osowicz. Zanim trafi³y do
moich r¹k, nie zna³am w ogóle histo-
rii naszej rodziny z lat 1939 – 1946.
Mama i babcia do koñca swoich dni
zachowa³y milczenie na ten temat. Ja
zapamiêta³am g³ównie nasz powrót
do Polski, w marcu 1946 roku. Mia-
³am wtedy 7 lat. Up³ynê³o wiele lat.
Mia³am ju¿ swój zawód, dom i ro-

dzinê. Wiadomoœæ, ¿e istniej¹ jakieœ
listy z Kazachstanu – autorstwa mo-
jej Mamy – przyjê³am z ogromnym
zaskoczeniem i niedowierzaniem. Nie
zna³am pani Zofii Wo³osowicz - Do-
brzyckiej. Po wojnie wyjecha³a z Haj-
nówki do Lêborka. Listy otrzymane
od mojej mamy w latach 1940 – 1941
przechowa³a przez czterdzieœci lat. U
schy³ku swego ¿ycia uzna³a, ¿e po-

winny one wróciæ do córki Anny...
wrêczy³a mi piêæ listów z Kazachsta-
nu...

Po tylu latach od opisanych
zdarzeñ czytam matczyne s³owa:
„Wspomnij mnie nieszczêsn¹... ¿e
ktoœ tam daleko nie s³yszy nic i nie
widzi oprócz gorzkich ³ez które p³yn¹
strumieniami... ¿e ten ktoœ spotyka
œwiêta z rozszarpanem sercem – obo-
la³¹ dusz¹ ¿e nie ma suchego kawa³-
ka chleba..."“Ksi¹¿ka jest dostêpna w
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr.
Tadeusza Rakowieckiego.

autor: Alla Gryc
fot.: Paulina M³odzianowska
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30 stycznia w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej im. dr. Tadeusza Ra-
kowieckiego odby³o siê spotkanie au-
torskie z Ryszardem Paterem, i pro-
mocja Jego ksi¹¿ek wydanych w 2013
roku. “Ryszard Pater opowiada³ o
swoich pasjach sportowych, histo-
rycznych i edytorskich. Wspomina³ jak
w czasach studenckich (Wy¿sza Szko-
³a In¿ynierska w Bia³ymstoku)intere-
sowa³ siê sportem, aktywnie uprawia³
lekkoatletykê, siatkówkê oraz pi³kê
no¿n¹. Przypomnijmy, ¿e by³ mi-
strzem Polski Wy¿szych Szkó³ In¿y-
nierskich i Morskich w rzucie dys-
kiem (1971r.). Prowadzi³ program
sportowy w radiowêŸle studenckim.
Pracuj¹c zawodowo kontynuowa³
swoje zainteresowania, publikowa³
artyku³y o tematyce sportowej w cza-
sopism lokalnych. Odnosi³ sukcesy
uczestnicz¹c w wielu teleturniejach
min. :Mistrzostw Polski Kibiców
(1967), „Start" (1996) i „Gry Olimpij-
skie" (2000), którego by³ zwyciêzc¹.
Pracowa³ spo³ecznie w kapitule wy-
bieraj¹cej najlepszych na bia³ostoc-
czyŸnie sportowców XX w. Koordy-
nowa³ prace nad plebiscytem na naj-

Spotkanie autorskie z Ryszardem Paterem

lepszego sportowca powiatu hajnow-
skiego („Wieœci Podlaskie"). Zosta³
cz³onkiem Podlaskiej Rady Olimpij-
skiej PKOL.“W 2002 r. Ryszard Pater
wyda³ pierwsz¹ ksi¹¿kê, a by³a to „Hi-
storia sportu w Hajnówce". Potem
pojawi³y siê kolejne, tak¿e tematyce
sportowej: „Druga liga siatkówki w
Hajnówce" (2003), "V Pó³maraton
Hajnowski (2005), „£ukasz Ja³oza"
(2005), „70 lat Klubu Sportowego
Puszcza"(2007).“Kiedy Ryszard Pater
wyczerpa³ ju¿ tematykê sportow¹
podj¹³ siê realizacji monografii „85 lat
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Pod-
wy¿szenia Krzy¿a œwiêtego" (2008).
Ksi¹¿ka cieszy³a siê ogromnym za-
interesowaniem i rozesz³a siê w
mgnieniu oka. Kolejne wezwanie
wydawnicze przyniós³ zbli¿aj¹cy siê
jubileusz Liceum, a Ryszard Pater by³
jego absolwentem. I tak pojawi³a siê
ksi¹¿ka „ Dzieje I Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. Marii Sk³odowskiej-
Curie" ( 2010).“Rok 2013 przyniós³
kolejne tytu³y „Encyklopedia Hajnów-
ki", „Hajnowskie ulice", „¯yciorysy
znaczone Puszcz¹" . Encyklopedii
Hajnówki liczy 318 stron, po wstêpie
autora zawiera osiemnaœcie kolejnych
rozdzia³ów: Kalendarium, Historia
Hajnówki, Wa¿ne wydarzenia w 60-
letniej Historii Hajnówki, Dane demo-
graficzno-geograficzne Hajnówki,
Administracja, Bezpieczeñstwo, Tury-
styka, walory Hajnówki, Miejsca pa-
miêci, Banki, Przemys³, us³ugi, Partie
i organizacje, Kultura, Oœwiata, Ko-
œcio³y i religie, Sport, S³u¿ba zdrowia,
Noty biograficzne, Zdjêcia Hajnów-
ki.“Wszystkie ksi¹¿ki Ryszarda Pate-
ra s¹ dostêpne w Miejskiej Bibliotece
Publicznej Zainteresowanych ich na-
byciem polecamy stronê www: haj-
nowka.strefa.pl.                    Alla Gryc

W dniach 7-9 luty 2014 r. z inicjaty-
wy Stowarzyszenia Metamorphosis w Haj-
nowskim Domu Kultury odby³ siê Festiwal
Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polsk¹ i nad
Hajnówk¹.

Festiwal Sputnik nad Polsk¹ to co-
roczny festiwal filmów rosyjskich rozpoczy-
naj¹cy siê w Warszawie w listopadzie i po-
kazywany w tzw. replikach – innych miastach
do koñca marca. W tym roku odby³ siê w
Warszawie po raz 7-my, w Hajnówce 2-gi, a
swym zasiêgiem obj¹³ 40 miast w Polsce. W
naszym regionie oprócz Bia³egostoku poka-
zywany jest równie¿ w Micha³owie, w tym
roku tak¿e w Sokó³ce.

Celem festiwalu jest pokazanie twór-
ców dzie³ sztuki filmowej tych znanych, jak i
tych dopiero wchodz¹cych na scenê. Na dzieñ
dzisiejszy Sputnik jest jedn¹ z najwa¿niej-
szych imprez kinematograficznych w naszym
kraju. W konkursie g³ównym znalaz³o siê w
tym roku 16 filmów, które zdoby³y ju¿ uzna-
nie widzów i jurorów najwiêkszych festiwali
filmowych w Rosji i na œwiecie. Najlepszy
film festiwalu wybra³o trzyosobowe jury w
sk³adzie: Andrzej Seweryn, Xawery ̄ u³aw-

Sputnik po raz drugi wyl¹dowa³ w Hajnówce
ski, £ukasz Maciejewski. Nagrodê grand prix
zdoby³ film „Geograf przepi³ globus" A. Wie-
dienskiego, tu¿ za nim uplasowa³y siê „Iwan
syn Amira" M. Panfi³owa oraz „Pragnienie"
D.Tjurina. Fenomenem imprezy jest tzw.
Sputnikowy Wagon Filmowy (mobilna sala
kinowa, zorganizowana przy wspó³pracy z
PKP Intercity).

W tym roku hajnowska publicznoœæ
mog³a zobaczyæ trzy filmy z kategorii The
Best of Sputnik, czyli najlepsze sputnikowe
kino ostatnich lat: „Syberiê. Monamour"
(2011) w re¿. S.Ross, „Rusa³kê" (2007) w re¿.
A. Mielikian, „Córkê" (2012) w re¿. N. Naza-
rowej i A. Kasatkina oraz tegoroczny debiut
„Pragnienie" (2013) w re¿. D. Tjurina. Na
zakoñczenie (ju¿ tradycyjnie) widzowie mo-
gli zobaczyæ klasykê rosyjskiego kina „Ironiê
Losu" (1975) w re¿. E.Rizanowa ze znako-
mit¹ kreacj¹ polskiej aktorki Barbary Bryl-
skiej.

Po projekcjach widzowie wymieniali
siê swoimi refleksjami na temat obejrzanych
filmów. Sputnik okaza³ siê byæ w krêgu zain-
tersowania hajnowskiej m³odzie¿y ze szkó³
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Zas³u¿ony dla Powiatu Hajnowskiego –
uroczyste wrêczenie tytu³ów

Pietroczuk. Z okazji piêtnastolecia
funkcjonowania samorz¹dów powia-
towych, starosta pogratulowa³ laure-
atom, podziêkowa³ im za zaanga¿o-
wanie oraz podzieli³ siê z zebranymi
refleksjami na temat rozwoju Powia-
tu Hajnowskiego: pokrótce zreferowa³
efekty dzia³alnoœci, przypomnia³ do-
tychczasowe sukcesy oraz nakreœli³
wyzwania na przysz³oœæ. W swoim
wyst¹pieniu podkreœli³ tak¿e, jak wa¿-
ne jest wspó³dzia³anie oraz umiejêt-
noœæ prze³amania lokalnych partyku-
laryzmów w d¹¿eniu do zwiêkszenia
efektywnoœci dzia³añ w obrêbie nowej
perspektywy finansowej w ramach
RPO na latach 2014 – 2020. Po wy-
st¹pieniu Starosty nast¹pi³o uhonoro-
wanie osób, którym Rada Powiatu
nada³a tytu³ "Zas³u¿ony dla Powiatu
Hajnowskiego". Jedn¹ z wyró¿nio-
nych zosta³a Marta Gredel – Iwaniuk.

Bardzo siê cieszê z nominacji
zw³aszcza,  ¿e z tego co obserwuje
w ci¹gu ostatnich lat, tytu³y tra-
fiaj¹ do osób, które pracuj¹ zdecy-
dowanie d³u¿ej ode mnie. Tym bar-
dziej czujê siê wyró¿niona – powie-
dzia³a Marta Gredel – Iwaniuk, która
w rozmowie z GH opowiedzia³a o
pracy na co dzieñ  oraz ostatnich suk-
cesach, do których zalicza siê nie tyl-
ko kwalifikacja do castingu g³ówne-
go do programu MUST BE THE MU-
SIC: promujemy powiat, jeŸdzimy
na festiwale po Polsce i za granicê.
Za granic¹ byliœmy na Bia³orusi i
Ukrainie. Jeœli chodzi Polskê, do naj-
wiêkszych sukcesów zaliczaj¹ siê

Ogólnopolski Festiwal Pieœni i Pio-
senki Bo¿onarodzeniowej w Toru-
niu (Zespó³ Ma³e HDK zdoby³
pierwsz¹ nagrodê, a Studio Piosenki
HDK trzeci¹ przyp. red.) i ostatnie
festiwale ogólnopolskie w Kutnie,
Warszawie, Tomaszowie Mazowiec-
kim. Sukcesy zawdziêczamy syste-
matycznej pracy. Pracujê z trzema
zespo³ami, spotykamy siê na  pró-
bach 2-3 razy w miesi¹cu. Wœród
tych trzech zespo³ów s¹ solistki,
które maj¹ zajêcia indywidualne.

Praca Marty Gredel – Iwaniuk
zosta³a doceniona przez Radê Powia-
tu. Obok pani Marty, laureatami te-
gorocznej edycji tytu³u ,,Zas³u¿ony dla
Powiatu Hajnowskiego'' zostali: ks.
Mitrat Miko³aj Kie³baszewski,
Edward Mazurek oraz Zespó³ Folko-
wy Czeremszyna. Tytu³ odebra³ rów-
nie¿ ubieg³oroczny laureat, by³y wójt
gminy Narew Jakub Sadowski, który
z przyczyn osobistych nie móg³
uczestniczyæ w ceremonii w 2013 r.

Uroczystoœæ uœwietni³y koncer-
ty zespo³ów artystycznych – Studio
Piosenki Estradowej HDK pod kierow-
nictwem tegorocznie wyró¿nionej
Marty Gredel – Iwaniuk, który umili³
zebranym czas w przerwach czêœci
oficjalnej, zaœ po ceremonii ze sceny
pop³ynê³y dŸwiêki utworów w wyko-
naniu innego laureata – Zespo³u Cze-
remszyna. Krótki recital przyci¹gn¹³
uwagê s³uchaczy.

Serdecznie gratulujemy
wszystkim laureatom oraz ¿yczymy
dalszych sukcesów w karierze zawo-
dowej.             Katarzyna Niko³ajuk
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XXXII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego
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r. na budowê dróg wojewódzkich
przeznaczono 500 mln. Z tych 500
mln, ok. 240 mln potrzeba dla nas.
Gdyby te pieni¹dze do nas trafi³y,
to by³oby dobrze. Ale czy to jest
realne?Jeœli tak bêdziemy postêpo-
waæ, to zostanie nam tylko dorga
Zwodzieckie - Juszkowy Gród, a
droga Nowosady – Zab³udów nie
powstanie.

Innego zdania by³ Starosta
Hajnowski W³odzimierz Pietroczuk:

Rozmawiamy tu nie o inwe-
stycji drogowej, a projektowaniu
dróg. Operowanie kosztami tej in-
westycji nie ma nic do rzeczy. Bo
na wykonanie projektu trzeba 1,5
mln z³otych. W skali samorz¹du
województwa nie s¹ to du¿e pie-
ni¹dze i byæ mo¿e da siê sfinanso-
waæ projekt na drogê z oszczêdno-
œci, które powstan¹ po przetargach.
Nie mo¿emy teraz operowaæ RPO
na lata 2014 – 2020, bo ten pro-
gram jeszcze nie powsta³. Teraz jest
moment, by staraæ siê o zwiêksze-
nie œrodków na budowê dróg w wo-
jewództwie podlaskim. Starajmy siê
przekonaæ Zarz¹d Województwa, ¿e
ta droga ze wzglêdów gospodar-
czych jest wa¿na nie tylko dla po-
wiatu hajnowskiego, ale równie¿
województwa. Przek³adaj¹c g³oso-
wanie nad projektem uchwa³y na
za miesi¹c, mo¿e byæ za póŸno.

Ostatecznie Radni zdecydowa-
li o prze³o¿eniu przyjêcia stanowiska
na kolejne posiedzenie. Decyzja Rady
Powiatu mo¿e dziwiæ zw³aszcza ¿e,
jak wyjaœnia poproszony o komentarz
w tej sprawie Starosta Hajnowski
W³odzimierz Pietroczuk: termin pod-
jêcia takiego stanowiska, jego przy-
jêcie przez samorz¹d nie przes¹dza

o tym, ¿e droga powstanie. S¹dzê
jednak, ¿e im wczeœniej Zarz¹d Wo-
jewództwa dowie o naszych prefe-
rencjach, tym lepiej. W trakcie naj-
bli¿szych dwóch miesiêcy, gdy bêd¹
rozgrywa³y siê losy RPO Woje-
wództwa Podlaskiego i w³adze wo-
jewództwa bêd¹ negocjowa³y ten
dokument z Komisj¹ Europejsk¹,
dobrze by by³o, ¿eby w trakcie tych
negocjacji, oczywiœcie, jeœli Zarz¹d

uzna to za s³uszne, zosta³y podnie-
sione kwestie zwiêkszenia nak³adów
na poprawê dostêpnoœci komunika-
cyjnej w województwie

W trakcie obrad Rady Powia-
tu, radni wys³uchali równie¿ skargi
na dzia³alnoœæ Dyrektora Powiatowe-
go Urzêdu Pracy.  Rada Powiatu nie
dysponuje instrumentami prawnymi
do rozpoznania skargi, ale ze wzglê-
du na moralny charakter sprawy rad-
ni postanowili wys³uchaæ argumen-
tów skar¿¹cej. Rada Powiatu zdecy-
dowa³a wstrzymaæ siê z uchwa³¹ w
tej sprawie do czasu wys³uchaniu
oœwiadczenia Dyrektor PUP, która ze
wzglêdów osobistych nie mog³a
uczestniczyæ w sesji.

Podczas obrad Rada Powiatu
podjê³a uchwa³y w sprawach: zmian
w bud¿ecie na 2014 rok (uchwa³a
przyjêta jednog³oœnie) oraz okreœlenia
zadañ, na które przeznacza siê œrod-
ki Pañstwowego Funduszu Rehabili-
tacyjnego Osób Niepe³nosprawnych
w 2014 r. (uchwa³a przyjêta jednog³o-
œnie).

Wiêcej informacji odnoœnie in-
terpelacji radnych oraz przebiegu se-
sji mo¿na znaleŸæ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej umieszczonego na
stronie Starostwa Powiatowego.

Katarzyna Niko³ajuk

Turniej Halowy Pi³ki No¿nej
o Puchar Starosty Hajnowskiego

15.02. 2014 r. w Zespole Szkó³ nr 3 w
Hajnówce po raz kolejny odby³ siê Turniej
Halowy Pi³ki No¿nej o Puchar Starosty Haj-
nowskiego. W rozgrywkach wziê³o udzia³
szeœæ dru¿yn z powiatu hajnowskiego: PUSZ-
CZA Hajnówka, ISKRA Narew, B£YSKAWI-
CA Dubicze Cerkiewne, ORZE£ Kleszczele,
LZS Narewka i PUSZCZA II Hajnówka.

Celem imprezy by³a integracja dzia-
³aczy sportowych w obrêbie powiatu.  Po-
nadto, udzia³ w turnieju to szansa dla mniej-
szych dru¿yn, by zagraæ z silniejszymi ze-
spo³ami, które uczestnicz¹ w rozgrywkach
Podlaskiego Zwi¹zku Polki No¿nej, reprezen-
tuj¹ dobry poziom. Ka¿da dru¿yna mia³a
bowiem okazjê zmierzyæ siê ze wszystkimi
uczestnikami turnieju. Mecze trwa³y 15 mi-
nut bez zmiany strony boiska. Nastêpuj¹-

cym po sobie rozgrywkom towarzyszy³y
wielkie emocje. M³odzi sportowcy walczyli
do ostatnich minut meczy.  Wartka akcja,
nieprzewidywalny tok zdarzeñ na boisku w
pe³ni oddawa³ zaanga¿owanie pi³karzy.

-  Poziom gry by³ bardzo wyso-
ki, zdecydowanie trzy dru¿yny zapre-
zentowa³y doskona³¹ formê. LZS Na-
rewka gra³a dojrza³y futbol, ISKRA
Narew – m³odzi zawodnicy, ale bardzo
dobrze grali i oczywiœcie Klub Sporto-
wy Puszcza Hajnówka, którego pi³ka-
rze grali niezwykle ambitnie, reprezen-
towali dobry poziom, co pokazali w
ostatnim meczu z Narewk¹  – ocenia
Wicestarosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

 Niekwestionowanym liderem klasy-
fikacji okaza³a siê dru¿yna LZS  Narewka,

która kolejny raz zdoby³a tytu³ Mistrza Po-
wiatu Hajnowskiego. Drugie miejsce zajê³a
ISKRA Narew, zaœ trzecie - PUSZCZA Haj-
nówka. Ocenie konkursowej zosta³o podda-
ne równie¿ zaanga¿owanie indywidualne pi³-
karzy. Najlepszym strzelcem turnieju zosta³
Norbert Niegowski – 8 bramek (ISKRA), naj-

lepszym zawodnikiem - Dariusz Ka³naus
(LZS), zaœ najlepszym bramkarzem okaza³
siê Norbert Jendruczak  (PUSZCZA).
Wszystkim zwyciêzcom przyznane zosta³y
nagrody oraz puchary, które wrêczali Staro-
sta Powiatu Hajnowskiego W³odzimierz Pie-
troczuk oraz Wicestarosta Andrzej Skiepko.

Organizatorem tegorocznego turnie-
ju s¹: Starostwo Powiatowe w Hajnówce oraz
Oœrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce. Pu-
chary oraz nagrody ufundowa³o Starostwo
Powiatowe w Hajnówce i Urz¹d Marsza³-
kowski Województwa Podlaskiego. Staro-
stwo Powiatowe aktywnie wspiera rozwój
sportu w regionie. Turniej Halowy Pi³ki No¿-
nej o Puchar Starosty otworzy³ powiatowy
kalendarz sportowy:
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Projekt „Zwiêkszenie udzia³u energii odnawialnej na terenie miasta
Hajnówka poprzez instalacjê kolektorów s³onecznych na budynkach miesz-
kalnych i budynkach u¿ytecznoœci publicznej" jest wspó³finansowany przez
Uniê Europejsk¹ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój in-
frastruktury ochrony œrodowiska Dzia³ania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruk-
tury ochrony œrodowiska.

Projekt realizowany jest w okresie od 08 listopada 2012 r. do 27
czerwca 2014 r. Ca³kowita wartoœæ projektu to 3 132 015,71 z³, z których 2
192 411,00 z³ pochodzi ze œrodków europejskich EFRR, a 939 604,71 z³ z
bud¿etu miasta, w tym œrodków pochodz¹cych od mieszkañców miasta
Hajnówka. Przedmiotem projektu jest zakup i monta¿ 306 zestawów p³a-
skich kolektorów s³onecznych na budynkach mieszkalnych i u¿ytecznoœci
publicznej, na terenie miasta Hajnówka. Celem projektu jest poprawa jako-
œci powietrza oraz ochrona zdrowia mieszkañców powiatu hajnowskiego
poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeñ py³owych i gazowych do at-
mosfery.                                                                              Pawe³ Denisuk
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Sputnik po raz drugi wyl¹dowa³ w Hajnówce

œrednich i studentów hajnowskiego wy-
dzia³u Politechniki. Pozostaje mieæ na-
dzieje, ¿e filmy pozwoli³y im dostrzec,
¿e jako narody wiêcej nas ³¹czy ni¿ dzie-
li. Nale¿y podkreœliæ, i¿ dziœ rosyjska
kinematografia zdobywa uznanie i zgar-
nia nagrody na ca³ym œwiecie (w³¹cza-
j¹c Oscary). W Polsce ma swych wier-
nych fanów, szczególnie wœród m³odych
widzów, którzy nie s¹ obci¹¿eni polityczny-
mi zasz³oœciami miêdzy naszymi krajami.

Oprócz projekcji filmowych odby³ siê
tak¿e koncert. Us³yszeliœmy rosyjskie pieœni
na akordeonie w wykonaniu Mateusza Char-
kiewicza. Koncert zachwyci³ wszystkich. Wy-
stêp m³odego hajnowianina by³ pe³en liryzmu,
ale i ¿ywio³owoœci.

Impreza w takim formacie, jaki by³
w tym roku (a¿ 5 filmów) nie odby³aby siê
bez wsparcia UM Hajnówka, za co serdecz-
nie dziêkujemy! M³odzie¿ ucz¹ca siê w haj-
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nowskich szko³ach na wszystkie projekcje
mia³a wstêp bezp³atny. By³ to niew¹tpliwie
ciekawa alternatywa na spêdzenie wolnego
czasu podczas ferii zimowych.

Dziêkujemy Dyrektorowi Hajnow-
skiego Domu Kultury – Roœcis³awowi Kun-
cewiczowi, a tak¿e panom dŸwiêkowcom za
dobr¹ wspó³pracê.

Przede wszystkim dziêkujemy wi-
dzom, którzy udowodnili, ¿e chc¹, aby am-
bitne kino rosyjskie goœci³o w naszym mie-
œcie.                                       Katarzyna Czurak

Od 24 marca 2014 r. rozpoczy-
na siê rekrutacja kandydatów do
szkó³ na rok szkolny 2014/2015.

W zwi¹zku z powy¿szym ser-
decznie zapraszamy uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjum do kon-
tynuowania nauki w naszych szko-
³ach. Placówki zapewniaj¹ wysoki
poziom dydaktyczny i wychowaw-
czy, wykwalifikowan¹ i stale dosko-
nal¹c¹ siê kadrê pedagogiczn¹ oraz
gwarantuj¹ wysokie wyniki uzyskiwa-
ne przez uczniów na egzaminach
zewnêtrznych (egzamin gimnazjalny
i maturalny). Uczniowie naszych
szkó³ osi¹gaj¹ wysokie wyniki w
olimpiadach i konkursach przedmio-
towych na szczeblu wojewódzkim i
centralnym dziêki czemu otrzymuj¹
indeksy na uczelnie wy¿sze oraz
otrzymuj¹ ró¿norodne stypendia w
trakcie trwania nauki.

Szko³y s¹ doskonale wyposa-
¿one, wszystkie posiadaj¹ po kilka
pracowni komputerowych oraz inny
sprzêt multimedialny w tym tablice
interaktywne.

Ka¿da szko³a stwarza warun-
ki do rozwijania zainteresowañ dziê-
ki prowadzonym zajêciom pozalek-
cyjnym, zapewnia mi³¹ atmosferê,
¿yczliwy stosunek do ka¿dego ucznia,
jest bezpieczna, bez na³ogów i prze-
mocy.

Prowadzimy rekrutacje do
szkó³:

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych w Hajnówce (ul. Pi³sudskiego
7, tel./fax (085 682 27 80, www.zso-
hajnowka.pl)

       I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Marii Sk³odowskiej – Curie (li-
ceum dla m³odzie¿y – 3 letni okres
kszta³cenia,  nabór do nastêpuj¹cych
profili: medyczno – przyrodniczy i
politechniczny, menad¿ersko – tury-
styczny, humanistyczno – teatralny)

Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla
Doros³ych

Hajnowskie szko³y szans¹ na sukces

W nied³ugim czasie (29.04
przyp. Red.) w Œwinorojach zostan¹
rozegrane powiatowe biegi prze³ajowe
dla szkó³ podstawowych i gimnazjal-
nych. Bierze w nich udzia³ kilkaset
dzieci.  Oprócz tego, Starostwo Po-
wiatowe ju¿ od dwóch lat jest g³ów-
nym organizatorem odbywaj¹cego siê
w czerwcu Miêdzynarodowego Turnie-
ju Pi³ki No¿nej im. Waldemara Gru-
dziñskiego w Narewce. Natomiast

Turniej Halowy Pi³ki No¿nej ...
Cd. ze str. 3 póŸn¹ jesieni¹ w Lewkowie odbywa siê

turniej w tenisie sportowym poœwiêco-
ny pamiêci Jaros³awa Leszczyñskiego
– jednego z najlepszych tenisistów w
historii nie tylko powiatu, ale woje-
wództwa podlaskiego. - mówi Wicestaro-
sta Hajnowski Andrzej Skiepko, prywatnie
aktywny  wyczynowiec  oraz dzia³acz na
rzecz rozwoju sportu.

Redakcja GH zachêca wszystkich do
udzia³u w sportowych imprezach.

Publiczne Gimnazjum Nr 4
w Hajnówce

Zespó³ Szkó³ z Dodatkowa
Nauka Jêzyka Bia³oruskiego w Haj-
nówce  (Hajnówka, ul. Pi³sudskiego
3, tel. (85) 6822496)

 II Liceum z Dodatkow¹
Nauk¹ Jêzyka Bia³oruskiego w Haj-
nówce (3 letni okres kszta³cenia,

planujemy nabór do nastêpu-
j¹cych profili: profil matematyka, fi-
zyka,  profil biologia, chemia, profil
jêzyk polski, historia, wiedza o kultu-
rze, profil matematyka, geografia)

 Gimnazjum z Dodatkow¹
Nauk¹ Jêzyka Bia³oruskiego

Zespó³ Szkó³ Zawodowych w
Hajnówce (ul. 3-go Maja 25, tel. 085
682 20 71, www: zszhajnowka.repu-
blika.pl)

Technikum im. Tadeusza Ko-
œciuszki (technikum dla m³odzie¿y –
4 letni okres kszta³cenia)

Zasadnicza Szko³a Zawodo-
wa im. Tadeusza Koœciuszki (3 letni
okres kszta³cenia, oferowane kierun-
ki – œlusarz, monter zabudowy i ro-
bót wykoñczeniowych w budownic-
twie, wielozawodowa (dla m³odocia-
nych pracowników w zawodzie)

Specjalny Oœrodek Szkolno –
Wychowawczy w Hajnówce (ul. 3
Maja 27  tel/fax 085 679 69 60, e-mail:
sekretariat@sosw-hajnowka.fc.pl,
www: sosw-hajnowka.fc.pl). UWA-
GA! 12 kwietnia 2014 r. w godzinach
10 – 14 zapraszamy wszystkich za-
interesowanych na dzieñ otwarty. W
programie m.in. multimedialna pre-
zentacja oœrodka, konsultacje z peda-
gogami oraz atrakcje dla dzieci i m³o-
dzie¿y.

Szczegó³owe informacje doty-
cz¹ce rekrutacji do szkó³ na rok szkol-
ny 2014/2015 dostêpne bêd¹ na stro-
nie internetowej Starostwa Powiato-
wego w Hajnówce

www.powiat.hajnowka.pl .
W³odzimierz Pietruczuk

Od 1 lutego 2014r.  nast¹pi³a zmiana dotycz¹ca godzin otwarcia
biura Ko³a Terenowego PZN w Hajnówce.

BIURO CZYNNE:
W 1, 2 i 3 PONIEDZIA£EK KA¯DEGO MIESI¥CA

W GODZ. 9.00 - 12.00
W POZOSTA£E PONIEDZIA£KI W GODZ. 12.00 – 15.00


