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Wybieramy najpopularniejszego trenera.
G³os na wybranego trenera mo¿esz oddaæ do 20 marca

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

cena 1,00 z³ (VAT 0%)   Nak³ad: 5000 egz.

W œrodê, 24 lutego w
Hajnówce odby³a siê pierw-
sza impreza z cyklu Prezen-
tacje Edukacyjne pod nazw¹
„Uczelnie w Powiecie”. Zor-
ganizowa³ j¹ Podlaski Od-
dzia³ Stowarzyszenia
Wspó³pracy „Polska-
Wschód”, Starostwo Powia-
towe w Hajnówce i Bur-
mistrz Hajnówki oraz Re-
dakcja „Wieœci Podlaskich”
. W auli Zamiejscowego Wy-

dzia³u Zarz¹dzania Œrodo-
wiskiem PB oferty eduka-
cyjne zaprezentowa³o 10
uczelni wy¿szych, dwie
szko³y policealne, a ofertê
wsparcia finansowego
przedstawi³ Bank Spó³dziel-
czy w Brañsku. Przez piêæ
godzin tegoroczni maturzy-
œci z Hajnówki i Bia³owie¿y
poznawali to co proponuj¹
im w tym roku uczelnie z
Bia³egostoku, Lublina, Sie-
dlec  i Hajnówki. Mieli oka-

ni, prof. Zofi¹ Leszczyñsk¹.
Na stoisku bia³ostockiego
Zespo³u Szkó³ Zawodowych
nr 2 zwiedzaj¹cy zmieniali
swoje fryzury, malowali pa-
znokcie i uzyskiwali porady
dotycz¹ce zabiegów pielê-
gnacyjnych.

– Celem imprezy by³o
zachêcenie m³odych miesz-
kañców wsi i ma³ych miej-
scowoœci do podejmowania
i kontynuowania nauki na

poziomie wy¿szym- powie-
dzia³ Wies³aw Soko³owski,
prezes Podlaskiego Oddzia-
³u Stowarzyszenia Wspó³-
pracy Polska- Wschód.

W trakcie trwania im-
prezy odby³ siê konkurs o
„hajnowskiego ¿ubra” na
najbogatsz¹ ofertê eduka-
cyjn¹ i najciekawsz¹ prezen-
tacjê uczelni na Prezenta-
cjach. Specjaln¹ nagrodê
otrzyma³ Wydzia³ Zamiej-

Po raz ósmy „Uczelnie w Powiecie”
zjê rozmawiaæ z pracowni-
kami naukowymi i studen-
tami, czyli dowiedzieæ siê „u
Ÿród³a”, co ich czeka jako
studentów. Otrzymywali
ró¿norodne materia³y infor-
macyjne, specjaln¹ gazetê
„Wieœci Szkolne” oraz  wie-
le ró¿norodnych gad¿etów.
Niezwyk³ym zainteresowa-
niem cieszy³o siê stoisko
Wy¿szej Szko³y Administra-
cji Publicznej w Bia³ymsto-

ku, gdy¿ tam mo¿na by³o
spróbowaæ swoich si³ w rzu-
tach lotkami i wygraæ ró¿no-
rodne cenne nagrody. Oka-
za³o siê równie¿, ¿e dla haj-
nowskich maturzystów nie
jest straszna matematyka,
gdy¿ m³odzi ludzie chêtnie
zagl¹dali na stoisko Wy¿szej
Szko³y Matematyki i Infor-
matyki U¿ytkowej. Byæ
mo¿e zachêca³a ich do tego
mo¿liwoœæ rozmowy z twór-
czyni¹ i rektorem tej uczel- Cd. str. 6

Hajnówka

Podlaski Oddzia³
Stra¿y Granicznej – 16 pla-
cówek, 1800 oficerów i ¿o³-
nierzy ( chocia¿ o sobie
mówi¹ „funkcjonariusze
s³u¿by sta³ej i przygotowaw-
czej” ), ogromna iloœæ spe-
cjalistycznego sprzêtu i po-
jazdów. I dwie, najbardziej
na wschód Unii Europejskiej
wysuniête granice do ochro-
ny – unijna, wewnêtrzna,
polsko-litewska ( ponad 104
km ) i zewnêtrzna, polsko-
bia³oruska ( 245 km ).

Przed kim i przed
czym chroniona jest nasza
wschodnia granica pañstwo-
wa ?

Jad¹ do nas, lub chc¹
przejechaæ przez nasz kraj,
nielegalni imigranci z Azji i
Kaukazu. S¹ bezprawne
przekroczenia tzw. granicy
zielonej. Trzeba walczyæ ze

„Na granicy jest stra¿nica...”
zorganizowan¹ przestêpczo-
œci¹  „migracyjn¹”, fa³szer-
stwami dokumentów, praw
jazdy, polis ubezpieczenio-
wych, wywozem skradzio-
nych pojazdów, przemytem
towarów akcyzowych,
ucieczkami przed kontrol¹
drogow¹.

Z powy¿szych przy-
czyn w 2009 roku zatrzyma-
no ogó³em 1011 „delikwen-
tów”. I, niestety by³ to
wzrost o 20,2  % w stosun-
ku do roku 2008.

O 31 % wzros³a rów-
nie¿ iloœæ osób na granicy
polsko-litewskiej,które nie
posiada³y odpowiednich do-
kumentów pozwalaj¹cych
na swobodne przemieszcza-
nie siê miêdzy pañstwami
strefy Schengen ( 490 przy-
padków ).

Cd. str. 6

Nigdy nie przejmuj siê tym,

na co nie masz wp³ywu
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Tradycyj-
nie, Gminny Oœrodek Kultu-
ry w Narewce zorganizowa³
Ferie Zimowe 2010. Odby³y
siê zajêcia wycinanki, deco-
upagu, tkania krajek. Ponad-
to dzieci obejrza³y wystawê
w Galerii im. Tamary So³o-
niewicz pt. „Papier w kultu-
rze ludowej - wycinanka
z okolic Bielska Podlaskiego
i Hajnówki“, przygotowan¹
przez Muzeum Podlaskie w
Bia³ymstoku, nastêpnie dzie-
ci uczestniczy³y w „Baœnio-
wej Podró¿y w Czasie“  -
wyœwietlanie bajek na ta-
œmach, dawnym rzutnikiem
„Ania“, przysz³y równie¿ na

„Spotkanie z Baœni¹“ - inte-
raktywne baœniowe opowie-
œci w wykonaniu pani Jadwi-
gi Karpiuk i dzieci. Kontynu-
uj¹c baœniow¹ tematykê
dzieci obejrza³y bezp³atnie
teatrzyk pt. „Rubinowy Ksi¹-
¿e“  (Studio Ma³ych Form
Teatralnych  ART – RE z
Krakowa). W trakcie zajêæ
plastycznych i spotkañ ba-
œniowych dzieci uczestniczy-
³y w wielu konkursach m.in.
na naj³adniejsz¹ wycinankê,
najciekawiej opowiedzian¹
baœñ. Bal Przebierañca na za-
koñczenie ferii, to sta³a pro-
pozycja w kalendarzu kultu-
ralnym GOK w Narewce. Jak

NAREWKA

siê bawiliœmy i jak byliœmy
przebrani mo¿na obejrzeæ na
stronie GOK-u: www.narew-
ka.pl.

Zakoñczy³y siê kolej-
ne ferie a wraz z nimi nasu-
nê³a siê kolejna refleksja do-
tycz¹ca niewielkiego zainte-
resowania feriami ze strony
rodziców i dzieci… Bardzo
czêsto uczestnikami s¹ oso-
by przyjezdne.

Koordynatorem ferii
by³a Katarzyna Bielawska,
która serdecznie dziêkuje
RZERiI w Narewce za wie-
loletni¹ wspó³pracê w czasie
ferii, instruktorowi kultury
Helenie Rejent za przepro-
wadzenie warsztatów deco-
upage,  Klubowi Przedszko-
laka w Narewce za pomoc
podczas „Baœniowej Podró-
¿y w Czasie“ i Balu Przebie-
rañca, a tak¿e 40. osobowej
grupie dzieci i ich opieku-
nom wypoczywaj¹cym w
Oœrodku Koœcio³a Chrzeœci-
jan Baptystów w Narewce za
w³¹czenie siê w program fe-
rii. Nagrody i przedstawienie
teatralne ufundowa³ GOK w
Narewce.

K. Bielawska

Ferie w Narewce
Pani Wiera Pawlu-

czuk od 2000r. jest Prezesem
Zarz¹du Okrêgowej Spó³-
dzielni Mleczarskiej w Haj-
nówce. Swoj¹ pracê rozpo-
czê³a od gruntownej moder-
nizacji Spó³dzielni, która za-
owocowa³a przystosowa-
niem do najwy¿szych stan-
dardów, a jednoczeœnie

zwiêkszeniem mocy przerobowej zak³adu. Zwiêkszy³a Ÿró-
d³a pozyskiwania surowca. W swojej dzia³alnoœci wspiera
wszystkich dostawców, zarówno w³aœcicieli du¿ych wyspe-
cjalizowanych gospodarstw, jak równie¿ niewielkich po³o-
¿onych w otulinie Puszczy Bia³owieskiej,  w której krowy
s¹ hodowane w sposób naturalny, co ma oczywisty wp³yw
na jakoœæ pozyskiwanego surowca. Obecnie Spó³dzielnia
zatrudnia oko³o 200 pracowników, a liczba dostawców siê-
ga 1800. W planach spó³dzielni s¹ kolejne inwestycje, m.in.
budowa nowej solowni serów dojrzewaj¹cych oraz nowej
kot³owni gazowej. Podejmowane dzia³ania pozwol¹ na
zwiêkszenie skupu i przerobu mleka do ponad 57 mln li-
trów rocznie. Towar produkowany przez Spó³dzielniê jest
najwy¿szej jakoœci, dlatego znajduje wielu nabywców w
kraju i za granic¹.

„Zas³u¿ona dla  Powiatu
Hajnowskiego”

Podsumowanie ferii
w bibliotece

Podczas ferii zimo-
wych na prze³omie stycznia i
lutego 2010 roku, Gmina Bi-
blioteka Publiczna w Narwi
zorganizowa³a dzieciom i
m³odzie¿y wiele atrakcji.

Uwieñczeniem ferii zi-
mowych z bibliotek¹ by³ w
wyjazd do Bia³egostoku w
dniu 6 lutego 2010 roku. Naj-
aktywniejsi czytelnicy biblio-
teki oraz jej filii obejrzeli w
kinie film Planeta 50, a tak¿e
odwiedzili miejskie lodowi-
sko.         Portal U.G. Narew

S¹ takie wieczory w Narwi
25 lutego 2010 roku w

Szkole Podstawowej w Na-
rwi odby³a siê kameralna
uroczystoœæ z cyklu „Jost’
takije wieczary” - „S¹ takie
wieczory”. Podczas tego
niezwykle sympatycznego
wieczoru przed licznie przy-
by³ymi goœæmi zaprezento-
wa³y siê dzieci uczêszczaj¹-
ce w szkole na jêzyk bia³o-
ruski. Dzieci wspaniale
przygotowane przez Pani¹
Ninê Abramiuk przedstawi-
³y scenki oraz recytowa³y
wiersze.

Jako pierwsi wyst¹pi-
li uczniowie klas VI, którzy
zaprezentowali scenkê
„Czym ¿ywie wioska”. Za-
raz po nich przed publiczno-
œci¹ zaprezentowali siê naj-
m³odsi uczniowie naszej
szko³y z klasy pierwszej i
drugiej. W ich wykonaniu
mo¿na by³o obejrzeæ na-
stêpn¹ humorystyczn¹ scen-
kê pt. „Bahaty wieczar u
babki Gapki”.

Kolejna zabawna
scenka „Pryjedut hoœci”

opowiada³a jak do Bogate-
go Wieczoru przygotowy-
wa³a siê pewna rodzina w
Gorodczynie. Natomiast w
wykonaniu uczniów klas
pi¹tych mo¿na by³o zoba-
czyæ humorystyczn¹ scenkê
o k³opotach babki i jej wnu-
ka Jury. Uczennice klas
czwartych wyst¹pi³y w scen-
ce „Wiekawucha i ma³a-
dziczki”.

Uczniowie przedsta-
wili równie¿ zebranym jak
prawos³awni chrzeœcijanie
przygotowuj¹ siê do Wiel-
kiego Postu oraz jak przebie-
ga Wielki Post przygotowu-
j¹cy chrzeœcijan do Œwi¹t

Wielkanocy. Publicznoœæ
mog³a wys³uchaæ te¿ kilku
wierszy w jêzyku bia³oru-
skim.

Na zakoñczenie g³os
zabrali, dyrektor Szko³y
Podstawowej w Narwi Ali-
na Ostaszewska oraz Wójt
Gminy Narew Jakub Sadow-
ski, którzy przekazali gor¹-
ce podziêkowania za przy-
gotowanie wspania³ego wie-
czoru oraz rozwijanie u dzie-
ci ich talentów. Spotkanie
zosta³o zakoñczone poczê-
stunkiem dla wszystkich
przyby³ych, który przygoto-
wali rodzice.

Portal U.G. Narew

Portal U.G. Narew

KRÓTKO
Pesymizm przedsiêbiorców

Z grudniowego badania koniunktury gospodarczej
przeprowadzonej przez G³ówny Urz¹d Statystyczny wy-
nika, ¿e oceny stanu i perspektyw sytuacji we wszystkich
dziedzinach gospodarki s¹ wyraŸnie gorsze ni¿ w poprzed-
nich miesi¹cach.
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Kontynujemy nasz¹

rozmowê o drogach. Koñ-

cz¹c poprzedni¹ rozmowê

stwierdzi³ Pan, ¿e latem

wbrew pozorom nie jest

wcale ³atwiej zapewnic do-

bry stan dróg.

Jakub Sadowski,

Wójt Gminy Narew – Jak
ju¿ niejednokrotnie wcze-
sniej wspomina³em ogólny
stan dróg w naszej gminie
cia¹gle, mimo wielu inwe-
stycji, nie jest zadowalaj¹cy.
Ogromny ruch pojazdów,
szczególnie ciê¿kich i opa-
dy deszczu powoduj¹, ¿e
drogi s¹ trudno lub w ogóle
nieprzejezdne. Na na-
wierzchniach szutrowych
powstaj¹ gêsto do³ki i zag³ê-
bienia uniemo¿liwiaj¹ce
normalna jazdê, a na-
wierzchnie utwardzone zwy-
czajnie pêkaj¹ i powstaj¹
dziury. Trzeba je wiêc na
okr¹g³o ³ataæ, nawoziæ pia-
skiem, równaæ itp. Ponadto
bujna roœlinnoœc okalaj¹ca
drogi zwê¿a jej koronê i
ogranicza widocznoœc. W tej
sytuacji stajemy przed ko-
niecznoœci¹ oczyszczania

pasów drogowych z zaroœli.
Do tego potrzebni s¹ ludzie
i zaplecze. Ogromn¹ korzyœæ
przynosi nam gminna kopal-
nia ¿wiru, na któr¹ posiada-
my licencjê albowiem
mamy w³asne materia³y na
drogi gminne i udostêpnia-
my je dla powiatu na reali-
zacje zadañ inwestycyjnych
z zakresu budowy dróg po-
wiatowych na terenie naszej
gminy.

Nie jestesmy w stanie
zatrudniæ du¿ej grupy ludzi
do utrzymania dróg, a ci któ-
rzy ta problematyk¹ siê zaj-
muj¹ maj¹ w zakresie swych
obowi¹zków równie¿ wy-
wóz nieczystoœci i utrzyma-
nie sk³adowiska odpadów
oraz inne zadania wynikaja-
ce z potrzeb gminy. Z
ogromn¹ pomoc¹ przycho-
dzi nam Powiatowy Urz¹d
Pracy kieruj¹c do prac inter-
wencyjnych osoby bezrobot-
ne. Czêsto zmuszeni jeste-
œmy w³asnymi si³ami budo-
waæ niewielkie odcinki dróg
b¹dŸ te¿ naprawiaæ ich ko-
ronê zapewniaj¹c przejezd-
noœæ.

W odczuciu miesz-
kañców drogi gminne nie s¹
drogami najwa¿niejszymi
bowiem niemal wszystkie
miejscowoœci w gminie s¹
po³¹czone drogami powiato-
wymi lub drog¹ woje-
wódzk¹.

W d¹¿eniu do popra-
wy stanu tych dróg ka¿dego

Latem nie jest ³atwiej
roku zmuszeni jesteœmy
wspomagaæ dotacj¹ z bud¿e-
tu gminy budowê dróg po-
wiatowych i wojewódzkiej.
W roku bie¿¹cym przezna-
czyliœmy 150 tys. z³otych dla
powiatu na dokoñczenie bu-
dowy drogi Trzeœcianka –
Puch³y oraz wykonanie od-
cinka drogi Iwanki – Bia³ki.
Powiat oczekuje nastêpnych
50 tys. z³ dotacji na napra-
wê drogi Narew – Bielsk
Podlaski. W poprzednim
roku dofinansowaliœmy bu-
dowê chodnika przy ulicy
Bielskiej w Narwi, a w tym
roku zarezerwowalismy 50
tys. z³ na budowe chodni-
ków w Trzeœciance. S¹ to in-
westycje wojewódzkie.

S¹ to tylko ogólne
spostrze¿enia bo trudno na
³amach prasy dyskutowac o
oczekiwaniach ludzi zwi¹-
zanych z ustawianiem zna-
ków ograniczeñ prêdkoœci
czy te¿ tona¿u. Czêsto trud-
no jest pogodziæ potrzeby
rozwijajacej siê gospodarki
z oczekiwaniami mieszkañ-
ców. Taki problem mieliœmy
ostatnio w Makówce, ale jest
ich wiele w innych miejsco-
woœciach przez które prze-
je¿d¿aj¹ ciê¿kie maszyny
dokonuj¹ce wywózki drew-
na z lasu czy te¿ handluj¹ce
¿wirem.

Dziekujê za wypo-

wiedŸ.

Wys³ucha³:
Wies³aw S. Soko³owski.

XV Jubileuszowa
edycja Ogólnopolskiego
Konkursu „Twórczoœæ Pla-
styczna Inspirowana Mu-
zyk¹ Dawn¹" mia³a miejsce

w Kaliszu. G³ównym orga-
nizatorem konkursu by³o
Kaliskie Stowarzyszenie
Edukacji Kulturalnej Dzie-
ci i M³odzie¿y.

Laureatkami konkur-
su zosta³y: Magdalena Mor-
tel i Urszula Skiepko, cz³on-
kinie ko³a plastycznego
"KOLORYT"  Bielskiego
Domu Kultury.

Konkurs  sta³ siê jed-
nym z wa¿nych elementów
wspania³ego zdarzenia ja-
kim jest Festiwal Muzyki
Dawnej "SCHOLA CAN-
TORUM", który co roku
spotyka miasto Kalisz. Or-
ganizatorzy konkursu zapra-
szaj¹ co roku laureatów i ich
opiekunów artystycznych na
seminaria i warsztaty do
Kalisza. Coroczne warszta-
ty poœwiêcone s¹  innej dys-
cyplinie plastycznej. W tym
roku warsztaty plastyczne i
seminarium dotyczy³y dzie-
dziny fotografii.

Na konkurs wp³ynê³o

281 prac ze szkó³ i placówek
kulturalno-oœwiatowych z
ca³ego kraju. Wœród 15 na-
grodzonych osób, jury przy-
zna³o 3 miejsca. II-gie miej-
sce przypad³o

 Magdalenie Mortel,
zaœ nagroda - Urszuli Skiep-
ko.

Za inspiracjê i opiekê
artystyczn¹ nad m³odymi
twórcami Prezydent Miasta
Kalisza przyzna³ Instrukto-
rowi ds. plastyki Marii Ba-
bulewicz nagrodê finan-
sow¹.

Nagrod¹ by³o rónie¿
zaproszenie Laureatek wraz
z opiekunem artystycznym
do wziêcia udzia³u w semi-
nariach i warsztatach foto-
graficznych, na uroczyste
otwarcie plastycznej wysta-
wy pokonkursowej oraz do
udzia³u w koncertach i im-
prezach towarzysz¹cych
XXXII-mu Ogólnopolskie-
mu Festiwalowi Muzyki
Dawnej "SCHOLA CAN-
TORUM" 25-30.01.2010 r.
do Kalisza.

- Bardzo siê cieszê, ¿e
moje podopieczne zdoby³y
tak presti¿owe nagrody. Po
raz trzeci przyst¹pi³yœmy do
konkursu i znowu jesteœmy
w finale – mówi Maria Ba-
bulewicz, instruktor ds. pla-
styki BDK. Uplasowaæ siê
na II m-cu spoœród 15 nagro-
dzonych prac z ca³ego kra-
ju, kiedy poziom z roku na
rok jest coraz wy¿szy – to
znakomity wynik.              (J)

Kolejny sukces w Kaliszu !

TWÓRCZOŒÆ PLASTYCZNA
INSPIROWANA

MUZYK¥ DAWN¥ '2010

KRÓTKOBezrobocie roœnie,

sprzeda¿ spada

Gospodarka nie
chce dostosowaæ siê do
rz¹dowej propagandy. W
styczniu w porównaniu do
grudnia ub. roku bezrobo-
cie wzros³o o 0,8 proc. i
wynios³o 12,7 proc. a licz-
ba osób zarejestrowanych
jako bezrobotne siêgnê³a  2
miliony  52,7 tys. osób i
tylko w styczniu zwiêkszy-
³a siê o 160 tysiêcy. Zde-

cydowanie gorsza, ni¿ ocze-
kiwano by³a dynamika
sprzeda¿y detalicznej.
Sprzeda¿ zwiêkszy³a siê w
styczniu tylko o 2,5 proc
wobec prognozowanych 5,3
proc. Niektórzy – niezale¿-
ni – ekonomiœci prognozuj¹
jej dalszy spadek i t³umacz¹
to opóŸnieniem  w dotarciu
do Polski skutków œwiato-
wego kryzysu.

Ugoda zamiast Try-

buna³u

Minister Grad og³osi³
wielki sukces. „Mamy ugodê z
Eurek¹ w sprawie PZU, zakoñ-
czyliœmy 10-letni spór i odzyska-
liœmy kontrolê nad najwiêkszym
polskim ubezpieczycielem.”

Ten sukces ministra Gra-

da bêdzie nas kosztowa³ oko³o 12

miliardów z³otych, a ugoda zosta-

³a zawarta z naruszeniem polskie-

go prawa bowiem zgodnie z za-

Cd. str. 8

POLITYCY O ...

Jerzy Szmajdziñski, vicemersza³ek Sejmu – o
Koœciele:

„To nie SLD podniós³ teczkê na Koœció³ i po-
s³u¿y³ siê przeciwko niemu materia³ami IPN.”
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Projekt Dzia³aj Lokalnie VI

 BIELSK  PODLASKI  GMINA

Z tradycj¹ w przysz³oœæ

Szko³a Podstawowa
im. Jana Paw³a II w £ubinie
Koœcielnym w roku szkol-
nym 2009/2010 realizowa³a
projekt „Z tradycj¹ w przy-
sz³oœæ”, który powsta³ dziê-
ki VI edycji programu
„Dzia³aj lokalnie”, koordy-
nowanego przez Stowarzy-
szenie Samorz¹dów Eurore-
gionu Puszcza Bia³owieska.

Celem projektu by³o
miêdzy innymi zaanga¿owa-
nie spo³ecznoœci lokalnej w
dzia³ania zwi¹zane z przy-
bli¿eniem niektórych zwy-
czajów i tradycji naszej ma-
³ej ojczyzny, zintegrowanie
œrodowiska lokalnego ze

szko³¹, pokazanie, ¿e wolny
czas mo¿na spêdzaæ w spo-
sób po¿yteczny i interesuj¹-
cy oraz w ciekawy sposób
wychowywaæ uczniów,
przybli¿aj¹c im ¿ycie ludzi
w naszym regionie w daw-
nych czasach,

W ramach realizacji
projektu podjêto wiele dzia-
³añ.

Uczniowie wyje¿d¿a-
li na wycieczkê do Ciecha-
nowa, gdzie mieli mo¿li-
woœæ zobaczyæ, jak ¿yli lu-
dzie kiedyœ i jakich narzêdzi
u¿ywali w swojej codziennej
pracy.

Wiedzê zdobyt¹ na

wycieczce i pog³êbion¹ pod-
czas samodzielnych poszu-
kiwañ dzieci mog³y spraw-
dziæ w konkursie wiedzo-
wym pt. „Jak ¿yli nasi przod-
kowie?”

Chêtni uczniowie do-
kumentowali ¿ycie przod-
ków uczestnicz¹c w konkur-
sie fotograficznym „¯ycie
naszych przodków”

Du¿¹ imprez¹ integru-
j¹c¹ szko³ê ze œrodowiskiem
by³ „Wieczór andrzejkowy”.
Przygotowania do niego roz-
poczê³y siê ju¿ pod koniec
wrzeœnia. Na zorganizowa-
nym spotkaniu z so³tysami
okolicznych wsi przekazane
zosta³y podstawowe infor-
macje i og³oszenia na temat
realizacji projektu. Do im-
prezy w³¹czyli siê bardzo
chêtnie mieszkañcy: osoby
starsze, rodzice, a tak¿e m³o-
dzie¿. Impreza po³¹czy³a lu-
dzi wszystkich pokoleñ.
Dziêki niej zgromadzeni na
sali poznali w jaki sposób
dawniej spêdzano wolny
czas, jak pracowano, jak
przyrz¹dzano potrawy i jak
wró¿ono. Bardzo du¿ym za-
interesowaniem cieszy³a siê
scenka z kiszeniem kapusty,
chêtnie s³uchano gry na har-
monii peda³owej oraz degu-
stowano przygotowane
przez gospodynie domowe
oraz zasponsorowane potra-
wy regionalne.

Kolejn¹ imprez¹ by³a
wigilia szkolna. Jednym z

elementów przygotowañ do
niej by³y warsztaty wykony-
wania stroików, prowadzo-
ne przez przedstawiciela
Pañstwowego Doradztwa
Rolnego w Bielsku Podla-
skim. Wykonane stroiki po-
s³u¿y³y do ozdoby sto³ów
wigilijnych. Podczas impre-
zy otwartej uczniowie przy-
gotowali scenkê dotycz¹c¹
tradycji œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia „Wigilia Polska w
tradycjach”, starsze panie
zaœpiewa³y kilka kolêd i pa-
stora³ek z ich m³odoœci, ro-
dzice przygotowali tradycyj-
ne potrawy wigilijne. Pod-
czas imprezy zosta³y wrê-
czone goœciom ksi¹¿eczki
„Regionalne potrawy”, któ-
re wydrukowano ze zgroma-
dzonych w czasie trwania
projektu przepisów przynie-
sionych przez dzieci.

Podsumowanie pro-
jektu odby³o siê 21 stycznia
na spotkaniu z rodzicami.

Mia³o ono formê prezenta-
cji multimedialnej.

Projekt cieszy³ siê du-
¿ym zainteresowaniem za-
równo uczniów, jak i ich ro-
dziców oraz osób bezpo-
œrednio ze szko³¹ niezwi¹za-
nych. Uda³o nam siê bez
przeszkód wykonaæ zapla-
nowane dzia³ania, pokazaæ
dzieciom, ¿e warto pozna-
waæ swoje korzenie, kulty-
wowaæ tradycje regionalne,
zwyczaje, wspólnie spêdzaæ
czas, uczyæ siê poprzez dzia-
³anie oraz zdobywaæ wiedzê
od osób starszych.

Mamy nadziejê, ¿e w
przysz³oœci uda nam siê po-
zyskaæ œrodki na kolejne
dzia³ania zwi¹zane z przy-
bli¿aniem uczniom tradycji
i zwyczajów naszego regio-
nu oraz integruj¹cych œrodo-
wisko ze szko³¹.

Dorota Zimnoch

 i Natalia Sylwestruk
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Po raz ósmy „Uczelnie w Powiecie

scowy Politechnik Bia³ostockiej w Hajnówce, a ¿ubra, ufundowanego przez burmistrza
miasta, za najbogatsz¹ ofertê Uniwersytet im. Marii Curie- Sk³odowskiej w Lublinie. Na-
grodê, czyli ¿ubra starosty hajnowskiego otrzyma³a Wy¿sza Szko³a Administracji Publicz-
nej w Bia³ymstoku. Nagrody dla najlepszych w pierwszym dniu imprezy wrêczy³ wicesta-
rosta hajnowski, Jerzy Sirak i przedstawicielka burmistrza, Sylwia Koczuk.

Przed rozpoczêciem imprezy, w LO z dnjb, ZSZ i LO nr 9 odby³y siê ciekawe lekcje
historii prowadzone przez prof. Mariê Starnawsk¹ z Instytutu Historii Podlaskiej Akade-
mii w Siedlcach.

„Uczelniom w Powiecie” patronuj¹: prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkol-
nictwa wy¿szego, Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Krzysztof Jurgiel,
wiceprzewodnicz¹cy sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, Jaros³aw Dworzañski,
marsza³ek województwa podlaskiego oraz Jerzy Kiszkiel, podlaski kurator oœwiaty. Patro-
ni do uczestników imprezy przes³ali listy z ¿yczeniami i gratulacjami dla organizatorów.

      Hieronim T. Wawrzyñski

Cd. ze str. 1

Hajnówka „Na granicy jest stra¿nica...”

Podlaski Oddzia³
Stra¿y Granicznej, walczy
równie¿ z przemytem. I o ile
na granicy polsko-litewskiej
wartoœæ przemytu spad³a o
5,6 %, to na granicy ze-
wnêtrznej wzros³a o 81,8 %
!. Wwo¿ono do Polski nie-
legalnie g³ównie papierosy,
alkohol i olej napêdowy o
milionowych wartoœciach.
Przemycanych pojazdów
zatrzymano mniej, ale by³y
to wozy znacznie warto-
œciowsze.

W ubieg³ym roku, Po-
lacy mniej wybierali siê na
wschód, natomiast ruch gra-
niczny cudzoziemców
zwiêkszy³ siê o blisko 35 %.
Wœród wje¿d¿aj¹cych do
nas dominowali obywatele
Bia³orusi ( 95,5 % ), Rosji (
2,8 % ) – obywatele innych
pañstw to jedynie 1,7 %
wje¿d¿aj¹cych. Natomiast
dwukrotnie zwiêkszy³a siê
iloœæ pojazdów w ruchu to-
warowym na kierunku wy-
jazdowym z Polski.

Podczas zatrzymañ
pojazdów do kontroli, a¿ w
96 przypadkach ztrzymywa-
ni podjêli ucieczkê. Ale
„podlasiacy” ze Stra¿y Gra-

nicznej s¹ w poœcigach co-
raz lepsi. Dognali a¿ 79 ucie-
kinierów.

W roku bie¿¹cym po-
wstaje strefa ruchu przygra-
nicznego, dla zamieszkuj¹-
cych w pasie 30 km po obu
stronach polsko-bia³oruskiej
granicy. Trudno przewi-
dzieæ, ile osób skorzysta z
mo¿liwoœci sta³ego porusza-
nia siê w tej strefie. Ale nie-
w¹tpliwie, Podlaskiemu
Oddzia³owi Stra¿y Granicz-
nej, przybêdzie wiele no-
wych, trudnych obowi¹z-
ków.

Poza komend¹ Po-
OSG w Bia³ymstoku, te
nowe wyzwania przyjmie na
siebie 16 placówek Stra¿y
Granicznej w Rutce Tartak,
Sejnach, Augustowie,  P³a-
skiej, Lipsku, Nowym Dwo-
rze, KuŸnicy, Szudzia³owie,
Krynkach, Bobrownikach,
Micha³owie, Siemianówce,
Bia³owie¿y, Dubiczach Cer-
kiewnych, Czeremsze i
Mielniku.

O problemach s³u¿by
na granicy, nasza redakcja
bêdzie pisa³a na swoich
³amach jeszcze nie raz.

Wies³aw Pietuch

Cd. ze str. 1

Ministerstwo Finansów we wspó³pracy z Grup¹
Onet.pl utworzy³o nowy ogólnopolski portal interenetowy
o tematyce podatkowej.

Pod adresem www.szybkipit.onet.pl znajdziecie pañ-
stwo wiele ciekawych i przydatnych informacji dotycz¹-
cych rozliczenia siê z podatku za 2009r. Mo¿na skorzystaæ
z licznych poradników, zadaæ pytane ekspertowi podatko-
wemu oraz pobraæ formularze PIT do wys³ania drog¹ elek-
troniczn¹ wraz ze specjaln¹ aplikacj¹ do obs³ugi tych for-
mularzy.                                                                          (rh)

Szybki PIT

Marsza³kowie piêciu
województw otworzyli w
poniedzia³ek wspólne przed-
stawicielstwo wschodnich
regionów w Brukseli. Mieœci
siê ono w zabytkowej kamie-
nicy przy jednej z najwa¿-
niejszych ulic w stolicy Bel-
gii, blisko siedziby Komisji
Europejskiej.  Adres: Avenue
de Tervueren 48.

Wicemarsza³ek woje-
wództwa podlaskiego Ignacy
Jasionowski podczas otwar-
cia Domu Polski Wschodniej
stwierdzi³, ¿e wspólne przed-
stawicielstwo pozwoli nam
lepiej wykorzystaæ mo¿liwo-
œci, jakie stworzy³o nasze
cz³onkostwo w UE. Jego zda-
niem jest to inwestycja d³u-
goterminowa, która przynie-
sie wschodnim wojewódz-
twom wiele korzyœci.

Ambasador RP w Kró-
lestwie Belgii S³awomir
Czarlewski powiedzia³ nato-

miast, ¿e w Polsce to jeszcze
rzadkoœæ, ¿eby kilka regio-
nów robi³o coœ razem. Pogra-
tulowa³ marsza³kom odwagi
i wyobraŸni. Zadeklarowa³
wspó³pracê ze strony amba-
sady, przedstawicielstwa Pol-
ski przy UE oraz Instytutu
Polskiego, istniej¹cego od
roku. Jego zdaniem Dom
Polski Wschodniej bêdzie
miejscem seminariów i kon-
ferencji, w których powinni
uczestniczyæ m. in. nasi eu-
ropos³owie i pracownicy
Komisji Europejskiej.

Pose³ do Parlamentu
Europejskiego z woje-
wództw podlaskiego i war-
miñsko – mazurskiego
Krzysztof Lisek, przy³¹cza-
j¹c siê do gratulacji, stwier-
dzi³, ¿e maj¹c Dom Polski
Wschodniej nie musimy siê
wstydziæ przed reprezentan-
tami landów niemieckich czy
regionów francuskich. Stwa-

rzamy sobie podobne mo¿li-
woœci dzia³ania i zabiegania
w instytucjach unijnych o
nasze interesy.

Wieczorem goœciem
samorz¹dowców z piêciu
województw bêdzie prze-
wodnicz¹cy Parlamentu Eu-
ropejskiego prof. Jerzy Bu-
zek.

W uroczystoœciach w
Brukseli oprócz wicemar-
sza³ka Jasionowskiego wziêli
udzia³: przewodnicz¹cy sej-
miku Mieczys³aw Bagiñski,
radni Andrzej Chmielewski,
Zbigniew Krzywicki i Janusz
Krzy¿ewski, a tak¿e liczna
grupa dziennikarzy z nasze-
go regionu.

Dom Polski Wschod-
niej to wspólne przedstawi-
cielstwo województw podla-
skiego, lubelskiego, podkar-
packiego, œwiêtokrzyskiego i
warmiñsko – mazurskiego.

         (jk)

Dom Polski Wschodniej w Brukseli otwarty

KUPIÊ ZIEMIÊ
LUB SIEDLISKO

W POWIECIE HAJNOWSKIM
Krzysztof £empicki

tel. 515 091 071
e-mail: k.lempicki@poczta.fm

PRZECZYTANE„Senator W³odzi-

mierz Cimoszewicz zade-

klarowa³, ¿e nie zamierza

kandydowaæ na prezyden-

ta RP, zw³aszcza pod

sztandarem SLD. To

prysznic na otrzeŸwienie

wielu dzia³aczy SLD ma-

rz¹cych o cudzie wybor-

czym. Poza tym Cimosze-

wicz skrytykowa³ obecne

kierownictwo SLD, co jest

czynnoœci¹ ³atw¹ i dobrze

w mediach obecnie wi-

dzian¹.”

Piotr Gadzinowski –
„Trybuna” nr 250(5975)

*
„Stocznie nale¿y za-

oraæ, stoczniowcom oddaæ

pas wybrze¿a i niech wraz z

otwartymi funduszami eme-

rytalnymi sadz¹ palmy, pod

którymi bêd¹ odpoczywaæ

przyszli emeryci – ofiary

najwiêkszego przekrêtu S i

III RP” – W. Masztalski.
Bytom

*
„Nie rozumiem

tych, którzy ¿¹daj¹ od li-

derów SLD, by byli

uprzejmi dla polityków

PO, nie krytykowali za

mocno tej partii bo zwiêk-

sza to szansê PiS. A w

czym PO jest lepsza od

PiS? Gdyby nie oni, to

pisowcy nie zrobiliby tylu

œwiñstw i bezprawia. Obie

partie nadaj¹ siê na

œmietnik historii.” – Da-
niel Rój Gdañsk
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Dnia 22 lutego 2010 roku w sali sportowej Zespo³u
Szkó³ nr 4 w Bielsku Podlaskim rozegrano mistrzostwa
powiatu szkó³ ponadgimnazjalnych w pi³ce koszykowej
dziewcz¹t. Do  zawodów zg³osi³o siê 3 szko³y.  Zawody
rozegrano systemem „ka¿dy z ka¿dym”  w czasie 4 x 7 mi-
nut. Sêdziami g³ównymi zawodów byli kol. Edyta Majew-
ska Pawlik i W³odzimierz Borowik.

Uroczyœcie pami¹tkowe puchary i dyplomy, oraz na-
grody rzeczowe-pi³ki wszystkim uczestnicz¹cym szko³om,
oraz statuetki wyró¿niaj¹cym siê zawodniczkom wrêcza³

Pan Miko³aj Jalinnik – dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 4
w Bielsku Podlaskim.

Nagrody ufundowane zosta³y przez Powiatowy Szkol-
ny Zwi¹zek Sportowy w Bielsku Podlaskim z dotacji  Sta-
rostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

 Klasyfikacja dru¿ynowa:
1. LO  1 BIELSK PODLASKI
( op. Edyta Majewska Pawlik )
2. ZS  4 BIELSK PODLASKI
( op.S³awomir Grygoruk )
3. ZS  3 BIELSK PODLASKI
(op. Justyna Ignatowicz  Car )
 Najlepsze zawodniczki  turnieju wyró¿nione „pami¹t-

kowymi statuetkami”:
najlepsza zawodniczka -  Ma³gorzata Martynowicz (LO1)
„król strzelców” -  Beata Boroñ ( LO 1 Bielsk )
najwszechstronniejsza -  Joanna £ojewska (ZS 4 Bielsk)

W³odzimierz Borowik

W ostatnim meczu u
siebie, a w przedostatnim w
rozgrywkach III ligi, zespó³
LUKS TL ¯ubr Bia³owie¿a
zwyciê¿y³ z UKS Mikolo
Sokó³ka 3 do 0.

Tylko pocz¹tek meczu
wskazywa³ na to, ¿e goœcie
mog¹ sprawiæ du¿e proble-
my ¯ubrom, poniewa¿ roz-
poczêli od prowadzenia 4 do
1. Jednak w miarê up³ywu
czasu gospodarze zaczêli
³apaæ w³aœciwy rytm gry.
Pierwsza partia to jeszcze w
miarê równa walka do same-
go koñca, jednak kolejne
pad³y ju¿ doœæ ³atwym
³upem siatkarzy z Bia³owie-
¿y. Z³o¿y³a siê na to przede
wszystkim dobra gra w przy-
jêciu zagrywki i wysoka sku-
tecznoœæ w ataku. Trochê
gorzej by³o z blokiem, w
szczególnoœci ogromne pro-
blemy sprawiali œrodkowi
Mikolo, którzy popisywali
siê efektownymi atakami z
„krótkiej”. Zespó³ z Sokó³-
ki nie zagra³ Ÿle. Jednak

Zwyciêstwo na zakoñczenieLICEALIADA  POWIATU  BIELSKIEGO
W   PI£CE  KOSZYKOWEJ  DZIEWCZ¥T

SPORT

zbrak³o mu w tym meczu po
prostu argumentów do wy-
granej. Goœcie pope³nili tak-
¿e masê b³êdów w  zagryw-
ce, ale to akurat wynika³o z
przyjêtej przez nich taktyki,
czyli postawienia na bardzo
ryzykowny serwis.

Kolejny mecz LUKS
TL ̄ ubr Bia³owie¿a rozegra
28 lutego w Kolnie. Pocz¹-
tek spotkania o godzinie 16.
30.

LUKS TL ̄ ubr Bia³o-
wie¿a – UKS Mikolo Sokó³-
ka 3-0 (25:21, 25:17, 25:19)

¯ubr: Androsiuk, Ma-
³achowski, Janiel, Szyku³a,
Ochryciuk, Zawiœlak oraz
Gabiec (libero), Lewczuk,
M. Gutowski, Biendar, Ru-
biel. Trenerzy: M. Gutowski,
W. Gutowski.

Mikolo: Grzybek, Za-
niewski, Ignatowicz, Stefa-
nowicz, Czarnecki, Czajka
oraz Markowski (libero),
Reæko, Wysocki. Trener:
Zajkowski.

Mateusz Gutowski

INFORMACJA
o  waloryzacji  emerytur  i  rent  rolniczych

od  dnia  1 marca 2010 r.
Zgodnie z art. 48 usta-

wy z 20 grudnia 1990 r. o
ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników w zwi¹zku z art. 94
ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i ren-

ty socjalne – wyp³acane na
dzieñ 28 lutego 2010 r.

Kwota najni¿szej
emerytury pracowniczej
wyniesie 706,29 z³ miesiêcz-
nie (brutto), tj. wzroœnie o
4,62%.

Waloryzacja emerytur
i rent rolniczych polega na
przemno¿eniu kwoty emery-
tury podstawowej, wynosz¹-
cej 706,29 z³, przez wskaŸ-
nik wymiaru ustalony indy-
widualnie dla ka¿dego
œwiadczenia.

Waloryzacja emerytur
i rent zostanie przeprowa-
dzona w  marcu 2010 r., a
dla emerytur i rent wyp³aca-
nych kwartalnie - w kwiet-
niu br., w ustalonych dla
ka¿dego œwiadczeniobiorcy
terminach p³atnoœci. Nowa
wysokoœæ œwiadczenia zo-
stanie ustalona w drodze de-
cyzji.

Poni¿ej przedstawio-
ne zosta³o zestawienie pod-
stawowych wysokoœci
œwiadczeñ z ubezpieczenia
spo³ecznego rolników.

mgr Maria Frejda

 Świadczenia emerytalno-rentowe na dzień 01.03.2010r.

 1 . emerytura i renta podstawowa 706 zł 29 gr

 2. dodatek pielęgnacyjny 181 zł 10 gr

 3. dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 271 zł 65 gr

 4 . dodatek kombatancki 181 zł 10 gr

 5. dodatek z tytułu tajnego nauczania 181 zł 10 gr

 6. dodatek kompensacyjny 27 zł 17 gr

 7. dodatek dla sieroty zupełnej 340 zł 39 gr

 8. świadczenie pieniężne (dawniej dodatek) dla żołnierzy
     zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż 181 zł 10 gr

 9 . świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie 
      więcej niż 181 zł 10 gr

 10. ryczałt energetyczny 139 zł 16 gr

 11.dodatek dla osoby która ukończyła 100 lat 
     do 28.02.2010r. 
     dodatek dla osoby która ukończyła 100 lat 
     po 28.02.2010r.

                
                            2.578 zł 26 gr

 
                             2.716 zł 71gr 

 12. zasiłek pogrzebowy                                                 6.487 zł 20 gr

 13. wysokość miesięcznego przychodu powodująca 
      zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia 
      emerytalno-rentowego
      1/ 30% 
      2/ 70%
      3/ 130%

                               973 zł 10 gr
                            2.270 zł 60 gr
                            4.216 zł 70 gr

 Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego,
 chorobowego i macierzyńskiego

 1.  zasiłek chorobowy za 1 dzień 10 zł 00 gr

 2 . zasiłek macierzyński 2.825 zł 16 gr

 3.  jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego 
    uszczerbku na zdrowiu 470 zł 00 gr

tach z Funduszu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych, od dnia 1
marca 2010 r. zostan¹ zwa-
loryzowane, wskaŸnikiem
104,62%, wszystkie emery-
tury i renty rolnicze oraz ren-

Zestawienie podstawowych wysokoœci œwiadczeñ z

ubezpieczenia spo³ecznego rolników

30 stycznia 2010r w
hali sportowej SP nr 3 w
Bielsku Podlaskim rozegra-
no IV Turniej Halowy  Pi³-
ki No¿nej Trampkarzy Star-
szych – rocznik 1995 o Pu-
char Dyrektora MOSiR.

W Turnieju udzia³
wziê³o 8 zespo³ów z woje-
wództwa podlaskiego, ma-
zowieckiego i lubelskiego.
Turniej wygra³ zespó³ Pogo-
ni £apy, który w finale po
dramatycznym meczu po-
kona³ W³okniarza Bia³ystok
(wynik 0:0, po rzutach kar-
nych: 2:1). Trzecie miejsce
i br¹zowy medal zdoby³ ze-
spó³ gospodarzy MOSiR
Bielsk Podlaski, który po
bramkach Rados³awa
Chmura wygra³ 2:0 z Het-
manem Bia³ystok.

Trzy najlepsze dru¿y-
ny otrzyma³y medale a
wszystkie ekipy puchary,
dyplomy i nagrody rzeczo-
we. Najlepszym zawodni-
kiem Turnieju zosta³ Micha³
Kostyra z Pogoni £apy, naj-
lepszym strzelcem (3 gole)
Rados³aw Chmur z MOSiR
Bielsk Podl, a najlepszym
bramkarzem Jakub Wi-
œniewski z Or³a Siemiaty-
cze. Wyró¿niono Rafa³a
Alsztyniuka zawodnika
bielskiego MOSiR-u za
ogólne podejœcie do trenin-
gu i meczów w 2009r.
Otrzyma³ on radiomagneto-
fon.

W dniu Turnieju 15-
urodziny obchodzi³ bielski
zawodnik Dariusz Zachar-
czuk. Organizatorzy ufun-
dowali mu urodzinowy tort.

Atrakcja Turnieju by³
konkurs rzutów karnych
wykonywanych przez
bramkarzy.

Medale i puchary
wrêczyli dru¿ynom: dyrek-
tor bielskiego MOSiR-u
Andrzej Krzywiec i radny
powiatu bielskiego Alek-
sandre Bo¿ko.

 Tradycyjnie ju¿ za
organizacjê Turnieju odpo-
wiedzialni byli rodzice, któ-
rzy doskonale wywi¹zali siê
z tego zadania a ofiarnoœæ
sponsorów pozwoli³a na

Kolejny medal
bramkarzy
bielskiego
MOSiR-u

wyró¿nienie cennymi na-
grodami najlepszych za-
wodników oraz wszystkich
trenerów.

Turniej sêdziowa³
Daniel Niemyjski.

Klasyfikacja Koñco-
wa
1. POGOÑ £apy
2. W£ÓKNIARZ Bia³ystok
3. MOSiR Bielsk Podlaski
4. HETMAN Bia³ystok
5. ORZE£ Bobola Siemia-
tycze
6.HiD KORONA Ostro³eka
7. TOP 54 Bia³a Podlaska
8 ZNICZ Sura¿

W dru¿ynie MOSiR-
u Bielsk Podlaski wyst¹pi-
li: Rafa³ Alsztyniuk,Dawid
Bañkowski, Rados³aw
Chmur, Daniel Dani³owski,
Rados³aw Grabarz, £ukasz
Gawryluk, Kamil Hrynie-
wicki, Mateusz Klimowicz,
Rafa³ Kulikowski, Mateusz
Lubowicki, Bart³omiej Mi-
kulski, Mateusz Nikono-
wicz, £ukasz Popio³ek, Igor
Roszczyc, Joachim Wie-
toszko, Dariusz Zacharczuk
– kapitan dru¿yny. Trener
zespo³u – Jerzy Maksy-
miuk; kierownik zespo³u –
Andrzej Popio³ek.

 (ap)
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ZAMÓWIENIA

Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce zaprasza
na wieczór z W³adys³awem Zinem

autorem przygotowywanego wydawnictwa
„Hajnowskie wspomnienia”

Spotkanie odbêdzie siê 5 marca br (pi¹tek) w Czytelni
dla doros³ych; pocz¹tek godz. 17.00.

*
Muzeum i Oœrodek Kultury Bia³oruskiej w Hajnówce

zaprasza do udzia³u w 6 edycji konkursu fotograficzne-
go „Podlasie w obiektywie”.

Zg³oszenia mo¿na nadsy³aæ do 31 lipca br na adres Mu-
zeum ul. 3-go Maja 42, 17-200 Hajnówka.

Szczegó³owych informacji udziela  Tomasz Tichoniuk
tel. 85 682 28 89, e-mail: tomasztichoniuk@wp.pl.

*
Imprezy w Hajnowskim Domu Kultury

Wyk³ad „Rok Astronomii”
Termin: 10.03.2010r.

Eliminacje powiatowe 55. Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego(z udzia³em uczniów szkó³ œrednich)

Termin: 18.03.2010r. godz. 10.00
Z Regulaminem konkursu mo¿na zapoznaæ siê

 na stronie www.hajnowka.pl, www.powiat.hajnowka.pl

ZAPROSZENIAKRÓTKO
pisami umowy spory nie po-

winien rozstrzygn¹æ miêdzy-

narodowy arbitra¿ ani rozmo-

wy ministra Grada z Eureko

lecz polski s¹d. Taki by³ wnio-

sek koñcowy komisji œledczej

ds. PZU, do tego wzywa³a mi-

nistra póŸniejsza uchwa³a sej-

mowej Komisji Skarbu i Spra-

wiedliwoœci.

Tak wiêc zamiast Try-

buna³u Stanu dla by³ego mi-

nistra skarbu Emila W¹sacza,

który podpisa³ niekorzystn¹

umowê prywatyzacyjn¹ mamy

ugodê, która niezwykle hojnie

wynagradza Eureko za niedo-

trzymanie warunków umowy.

Eureko bowiem sfinansowa³o

zakupu udzia³ów w PZU z kre-

dytu, który póŸniej sp³aci³o z

pieniêdzy PZU, a tego polskie

prawo zabrania.

Cd. ze str 4


