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Przez trzy dni tego-
roczni maturzyœci z trzech
powiatów województwa
podlaskiego poznawali ofer-
ty uczelni z Bia³egostoku,
Bia³ej Podlaskiej, Gdyni,
Hajnówki i Siedlec. Nasza
impreza zdobywa z roku na
rok coraz wiêksz¹ renomê.
Po raz pierwszy na organi-

Bielsk Podlaski, Hajnówka, Sokó³ka

IX Prezentacje Edukacyjno-Doradcze
„Uczelnie w Powiecie”

zowanych ju¿ po raz dzie-
wi¹ty - przez nasz¹ redakcjê
i Podlaski Oddzia³ Stowa-
rzyszenia Wspó³pracy Pol-
ska Wschód – prezentacjach
edukacyjnych swoj¹ ofertê
kszta³cenia zaprezentowa³a
Akademia Morska z Gdyni
i bia³ostocki Uniwersytet
Medyczny. Celem imprezy

jest zachêcenie m³odych
mieszkañców wsi i ma³ych
miasteczek do podejmowa-
nia i kontynuowania nauki
na poziomie wy¿szym. W
tym roku zabrak³o na pre-
zentacjach ich pomys³odaw-
cy i – przez wiele lat – pro-
wadz¹cego, Hieronima
Wawrzyñskiego, który jak
wczeœniej informowaliœmy
zmar³ w grudniu ub. roku.
Kontynuacji jego dzie³a
podj¹³ siê Wies³aw Pietuch
– redaktor naczelny „Wie-
œci”.

Tegoroczne prezenta-
cje rozpoczêliœmy w Sokó³-
ce. A jak przebiega³y one w
poszczególnych miastach
informujemy wewn¹trz nu-
meru.

(red)

Tak siê skoñczy³a nieostro¿na jazda hajnowskiego

kierowcy na trasie Hajnówka - Bia³owie¿a

Wielkie Œwiêto Sportu w Hajnówce czytaj str. 7

Zas³u¿eni dla powiatu hajnowskiego
25 lutego br. w auli

hajnowskiego Zespo³u Szkó³
z dodatkow¹ nauk¹ jêzyka
bia³oruskiego o godzinie
16,00 , spotkaliœmy grupy
odœwiêtnie ubranych kobiet
i mê¿czyzn. Wszyscy przy-
byli na 3 edycjê wrêczenia
medali „Zas³u¿ony dla Po-
wiatu Hajnowskiego”. To
wa¿ne wydarzenie, zwraca-
j¹ce uwagê na sprawy same-
go powiatu, promuj¹ce oby-
wateli o du¿ej energii spo-
³ecznej, dzia³aj¹cych na
rzecz rozwoju swojej „ma³ej
ojczyzny” – Ziemi Hajnow-
skiej.

Przyby³ych powita³
prowadz¹cy spotkanie wice-
starosta  hajnowski Andrzej

Skiepko. Przybyli  miêdzy
innymi: pose³ na Sejm Jaro-

s³aw Matwiejuk, wicemar-

sza³ek Województwa Podla-
skiego Walenty Korycki,
starosta hajnowski W³odzi-

mierz Pietroczuk, przewod-
nicz¹cy  Rady Powiatu Mi-

ko³aj Michaluk, burmistrz
Hajnówki Jerzy Sirak,
wszyscy wójtowie i burmi-
strzowie powiatu hajnow-
skiego, duchowni prawo-

s³awni i katoliccy, laureaci
poprzednich edycji medalu,
no i oczywiœcie tegoroczni
nominowani, których mieli-
œmy dopiero poznaæ.

Zanim jednak rozpo-
czê³a siê czêœæ oficjalna
uczestniczyliœmy w ma³ym
koncercie pieœni Schuberta,

Cd. str. 5

wójtów, burmistrzów i prezydentów

miast to mê¿czyŸni

91 proc.

w Sejmie 21 proc., w Senacie 8 proc. kobiet

8 MARCA 2011

Wszystkim, naszym

Czytelniczkom wiosennych

uœmiechów ¿yczy redakcja

„Wieœci Podlaskich”



2                                                                                                                                                                                                         Wieœci Podlaskie

Sokólskie prezentacje

organizowane jak co roku

we wspó³pracy z w³adzami

powiatu sokólskiego i mia-

sta Sokó³ka odby³y siê w tym

roku po raz pi¹ty. Jak zawsze

w goœcinnie udostêpnionej

przez dyrekcjê Zespo³u

Szkó³ przestronnej i nowo-

czesnej hali widowiskowej.

Swoj¹ ofertê maturzystom z

Sokó³ki i powiatu sokólskie-

go zaprezentowa³o 11 szkó³

wy¿szych. Formu³a prezen-

tacji pozwala nie tylko za-

opatrzyæ siê w materia³y in-

formacyjne poszczególnych

uczelni ale przede wszystkim

w spokojnej i mi³ej rozmo-

wie poznaæ warunki studio-

wania, wymogi egzamina-

cyjne, otrzymaæ wyczerpuj¹-

ce informacje i porównaæ

ofertê poszczególnych uczel-

ni.

Oficjalnego otwarcia

prezentacji dokona³ wice

burmistrz Sokó³ki Krzysztof

Szczebiot w towarzystwie

przedstawicielki starostwa

Anety Zubrzyckiej.

Jak zawsze w Sokó³-

ce jeszcze przed rozpoczê-

ciem imprezy czeka³y spore

grupy m³odzie¿y chc¹cej za-

poznaæ siê z ofertami kszta³-

cenia w przyby³ych na pre-

zentacje uczelniach. I te t³u-

my zwiedzaj¹cych towarzy-

szy³y nam a¿ do zamkniêcia

imprezy.

W trakcie prezentacji

przedstawiciele patronuj¹-

cych „Uczelniom w powie-

cie” w³adz wybrali uczelnie,

które na zakoñczenie impre-

zy zosta³y nagrodzone piêk-

nymi statuetkami. Nagrodê

Sokó³ka Ma³y jubileusz
starosty sokólskiego za naj-

ciekawsz¹ ofertê edukacyjn¹

otrzyma³a Akademia Morska

w Gdyni. Statuetkê zwyciêz-

com wrêczy³a Alicja Rysiej-

ko wicestarosta powiatu so-

kólskiego. Najbogatsz¹ ofer-

tê edukacyjn¹ zaprezentowa-

³a Wy¿sza Szko³a Admini-

stracji Publicznej w Bia³ym-

stoku i ona otrzyma³a Statu-

etkê Burmistrza Sokó³ki.

A Ci, którym nie uda-

³o siê na Prezentacje dotrzeæ,

mogli w popo³udniowym

„Obiektywie” obejrzeæ bo-

gat¹ relacjê z pierwszego

dnia przygotowana przez

red. Urszulê Boublej.

(Wies³aw Soko³owski)
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Po œrodowej edycji
Prezentacji w Sokó³ce i tele-
wizyjnej relacji TVP Bia³y-
stok w wieczornym wydaniu
wiadomoœci dnia, przygoto-
wanej prez redaktor Urszulê
Boublej, do sali gimnastycz-
nej Publicznego Gimnazjum
Nr 1 przyby³o wyj¹tkowo
du¿o m³odzie¿y. Reprezento-
wane by³y wszystkie szko³y
ponadgimnazjalne Bielska
Podlaskiego. Przybyli dyrek-
torzy szkó³ i wychowawcy
wielu klas. Œpiewem powita-
³y nas Izabella Sarnacka i Ka-
rolina Laskowska z zespo³u
prowadzonego przez polonist-
kê Ewê £ajkowsk¹ i muzyko-
loga Joannê Chilkiewicz.

W³adze  oœwiatowe re-
prezentowa³ naczelnik Wy-
dzia³u Oœwiaty Starostwa Po-
wiatowego Anatol Grzegorz
Tymiñski i zastêpca dyrekto-
ra Gimnazjum Nr 1w Bielsku
Podlaskim, Pani Barbara
Kaczoruk. Na powitaniu re-
prezentacji 12 uczelni, w³adz
powiatu i miasta nie zauwa-
¿yliœmy. A szkoda bo wœród
bielskich gimnazjalistów i li-
cealistów  jest sporo laure-
atów ró¿nych konkursów te-
matycznych i olimpiad przed-
miotowych i obecnoœæ  lokal-
nych w³odarzy przyda³aby
nieco presti¿u imprezie. Ale
m³odzie¿ ma swoje kryteria i
z ogromnym zainteresowa-
niem zapoznawa³a siê z ofer-
tami uczelni. I tak by³o do po-
po³udniowego podsumowa-
nia, na którym wiceburmistrz
Bielska Podlaskiego, Pani
Walentyna Szymczuk wrê-
czy³a Puchar Burmistrza za
najbogatsz¹ prezentacjê Na-
uczycielskiemu Kolegium
Rewalidacji, Resocjalizacji i
Wychowania Fizycznego z
Bia³egostoku, a Pan Naczel-
nik Anatol Tymiñski za naj-
ciekawsz¹ ofertê edukacyjn¹
Puchar Starosty Bielskiego
wrêczy³ Uniwersytetowi Me-
dycznemu w Bia³ymstoku.

                                 (piw)

Bielsk Podlaski

M³odzi Bielszczanie d¹¿¹ ku wiedzy

W œrodê, 2 marca, Zarz¹d Województwa postanowi³ udzieliæ po-

wiatowi bielskiemu pomocy w kwocie do 1 miliona z³otych z przezna-

czeniem na przebudowê drogi powiatowej ³¹cz¹cej drogi krajowe nr 66

i 19.  Inwestycja ta ma zwi¹zek z powstaj¹c¹ na terenie gminy Orla, w

rejonie wsi Koszki fabryk¹ koncernu Ikea. Droga u³atwi dojazd nie tyl-

ko do fabryki, ale tak¿e le¿¹cych na trasie miejscowoœci Knorydy, Mo-

kre i Podbiele. Inwestycja, której realizacja ma trwaæ dwa lata odci¹¿y

Bielsk Podlaski  od ruchu samochodów miêdzy przejœciem granicznym

w Po³owcach, a drog¹ krajow¹ nr 19. Po przebudowie droga zyska sta-

tus drogi wojewódzkiej. Miejmy nadziejê, ¿e radni Sejmiku (bo do nich

nale¿y ostateczna decyzja) popr¹ postanowienie Zarz¹du Wojewódz-

twa. Po od³o¿eniu „ad acta” budowy obwodnicy Bielska taka inwesty-

cja mo¿e uchroniæ miasto przed jego rozjechaniem przez ciê¿kie tiry

dowo¿¹ce surowiec dla Ikei.  Zarz¹d Województwa zaprotestowa³ tez

przeciwko rezygnacji przez Ministerstwo Infrastruktury z modernizacji

linii kolejowej Rail Baltica ³¹cz¹cej Warszawê z Helsinkami uznanej

przez Parlament Europejski za jedn¹ z 30 priorytetowych w sieci

TENT. Szkoda tylko, ¿e Sejmik województwa zajêty wyborami w³adz

nie zadba³ o nie odk³adanie na bli¿ej nieokreœlon¹ przysz³oœæ moderni-

zacji dróg nr 8 i 19 wczeœniej linii kolejowej Suwa³ki - Trakiszki.   (w)

Z prac Zarz¹du Województwa

Droga do Ikei



4                                                                                                                                                                                                         Wieœci Podlaskie

Hajnówka

Na d³ugo przed go-
dzin¹ dziesi¹ta hol Wydzia-
³u Zamiejscowego Politech-
nik Bia³ostockiej w Hajnów-
ce zape³ni³a m³odzie¿ z Ze-

spo³u Szkó³ Leœnych w Bia-
³owie¿y. Oficjalne otwarcie
Prezentacji poprzedzi³ wy-
stêp bia³owieskich sygnali-
stów z Zespo³u Szkó³ Le-

œnych. W otwarciu – jak
zwykle w Hajnówce –
uczestniczy³y w³adze powia-
tu i miasta. Przybyli staro-
sta hajnowski W³odzimierz

Pietroczuk, który dokona³
otwarcia Prezentacji oraz
burmistrz Hajnówki Jerzy

Sirak i przedstawicielka
wydzia³u oœwiaty UM Syl-

wia Koczuk.
Podobnie jak w So-

kó³ce, tak¿e w Hajnówce
przez ca³y czas trwania im-
prezy wystawcy nie mieli ani
chwili spokoju, tak du¿o
by³o m³odzie¿y chc¹cej po-
znaæ ich oferty. Tradycyjne-
go ¯ubra otrzyma³y w tym
roku: Wy¿sza Szko³a Finan-
sów i Zarz¹dzania w Bia-
³ymstoku i Uniwersytet w
Bia³ymstoku. Wrêczali je
starosta hajnowski W³odzi-

mierz Pietroczuk i bur-
mistrz Hajnówki Jerzy Si-

rak. Koñcz¹c imprezê staro-
sta Pietroczuk zapropono-
wa³ aby tak¿e przysz³orocz-
ne – jubileuszowe – Prezen-
tacje koñczy³y siê w Haj-
nówce, aby by³a to dwudnio-
wa impreza, która pozwoli
przyby³ym uczelniom nie
tylko przedstawiæ hajnow-
skiej m³odzie¿y ofertê dal-
szego kszta³cenia ale tak¿e
zapoznaæ siê z bogactwem i
histori¹ miasta i powiatu
hajnowskiego. Propozycja
starosty z aplauzem zosta³a
przyjêta przez Uczelnie. Do
zobaczenia za rok.          (wss)

T³umnie w Hajnówce
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Czajkowskiego i s³ynnych
neapolitañskich, „Catari”,
„O sole mio”, „Wróæ do Sor-
rento” w wykonaniu œpiewa-
ka operowego i operetkowe-
go, hajnowskiego rodaka,
laureata poprzedniej edycji
nagrody – Micha³a Skiepko.
By³y gor¹ce brawa. No i
moment najwa¿niejszy im-
prezy. Uchwa³¹ Rady Powia-
tu nr 27 z dnia 27 stycznia
br. tytu³em i medalem „Za-
s³u¿ony dla Powiatu Haj-
nowskiego” uhonorowani
zostali:

1. Walentyna Macu-

ta, Prezes Zwi¹zku Sybira-
ków w Hajnówce

2. W³adys³aw Zin,
dzia³acz spo³eczny i kultural-
ny, autor ksi¹¿ek o Hajnów-
ce

3. Lech Jan Micha-

lak, dzia³acz spo³eczny, or-
ganizator dzia³añ prozdro-
wotnych, prezes hajnowskie-
go Stowarzyszenia Diabety-
ków

4. Bo¿ena Lewczuk,
dzia³aczka kultury, szefowa
folklorystycznego, œpiewa-

Zas³u¿eni dla powiatu hajnowskiego

czego zespo³u bia³oruskiego
„Zniczka”

5. Ryszard Pater,
wieloletni dzia³acz sportowy,
autor licznych monografii
historii sportu hajnowskiego

6 i 7.Bo¿ena i Jan

Walencikowie, przyrodnicy,
pisarze, filmowcy od lat zaj-
muj¹cy siê problemami i pro-
mocj¹ Puszczy Bia³owieskiej

8. Micha³ Kiryluk,
dzia³acz spo³eczny, za³o¿y-
ciel Telewizji Kablowej Haj-

Cd. ze str. 1

nówka
9. Miko³aj Jarzenny,

muzyk, konsultant i instruk-
tor zespo³u œpiewaczego
„Cegie³ki” z Lewkowa Sta-
rego

10. Artur Tumiel,
sportowiec, trener sportów
si³owych, organizator zawo-
dów „Hajnowski Herkules”,
uczestnik zawodów na are-
nie ogólnopolskiej

W imieniu tegorocz-
nych laureatów podziêkowa³
za tytu³ Jan Walencik, który
m.inn. powiedzia³ „nie po-
chodzimy st¹d, ale czujemy
siê tutejsi obcuj¹c z najwiêk-
szym skarbem, na który wy-
starczy zerkn¹æ przez okno,
ze wspania³¹ Puszcz¹ Bia³o-
wiesk¹.”

Walenty Korycki, Wi-
cemarsza³ek Województwa
Podlaskiego- „pochodzê z
powiatu bielskiego i patrzê
na Wasz  pomys³ wyró¿nia-
nia tytu³em zas³u¿onych dla
powiatu z pewn¹ zazdroœci¹.
Powiem o tej inicjatywie sta-
roœcie Snarskiemu.”

Tak jak zaczêto impre-

zê akcentem kulturalnym,
takim j¹ i zakoñczono. Kil-
ka uroczych piosenek zaœpie-
wa³y dziewczêta ze „Znicz-
ki”, a potem wszyscy zostali
poczêstowani tradycyjn¹
lampk¹ wina. Do zobaczenia
za rok !

( Wies³aw Pietuch )
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Pi¹tkowy wieczór, 4 marca br. w Centrum im.Zamenhofa przy ul. Warszawskiej 19 w Bia³ym-
stoku, mia³ wyj¹tkowo podnios³¹ atmosferê. Spotkali siê bowiem literaci nominowani do Na-
grody Literackiej im. Wies³awa Kazaneckiego – tym razem jubileuszowej, XX edycji.
Wiceprezydent Bia³egostoku, Tadeusz Ar³ukowicz, w imieniu kapitu³y nagrody, wrêczy³ j¹
Ignacemu Karpowiczowi za powieœæ „Balladyny i romanse”, wydan¹ w krakowskim Wydaw-
nictwie Literackim oraz Janowi Leoñczukowi za ca³okszta³t twórczoœci, z uwzglêdnieniem
tomu wierszy „Zadziwienia”.
Obaj uhonorowani literaci nagrodê im. Kazaneckiego ju¿ poprzednio otrzymali. Karpowicz
(laureat tegorocznego Paszportu Polityki) otrzyma³ j¹ w roku 2008, a Jan Leoñczuk nawet
dwukrotnie, bo w 1991 i 1996 roku.
Zg³oszeñ tegorocznych by³o 19 – kapitu³a nominowa³a cztery pozycje i ¿al, ¿e wskazuj¹c Kar-
powicza i Leoñczuka, niew¹tpliwie markowych literatów, nie nagrodzi³a dwóch innych wska-
zanych nominowanych. Oni bowiem jak najbardziej wype³nili swoimi utworami warunki wie-
lokulturowoœci i pogranicza kultur, zapisanych w kryteriach nagrody.
Mówimy o Dariuszu Kie³czewskim i jego „Opowieœciach z Chruœciela” (wydanych przez
Fundacjê S¹siedzi) oraz Michale Androsiuku i jego prozie „Wagon drugiej klasy” (wydanych
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Bia³oruœ). Œwietne ksi¹¿ki, oddaj¹ce klimat
kulturowy polsko-bia³oruskiego  pogranicza, umocowane w realiach geograficznych i ludz-
kich, krajobrazach znanych czêsto od dzieciñstwa...
Kapitule zabrak³o odwagi ?                                                                                                  (piw)

NAREWKA           NAREWKA           NAREWKA

W tym roku w³adze
gminy Czeremcha zaplano-
wa³y wyremontowaæ œwietli-
ce w Czeremsze przy ulicy
Fabrycznej i w Kuzawie. Na
modernizacjê wiejskiej œwie-
tlicy w Kuzawie wydanych
zostanie 313 tys. z³otych a w
Czeremsze – 106 tys..

Oko³o dwóch milio-
nów z³otych przeznaczonych
zostanie na budowê kanaliza-
cji sanitarnej w Czeremsze –
Stacji, Kuzawie i w Stawisz-
czach.

Na terenie gminy bêd¹
przebudowywane i moderni-
zowane równie¿ drogi powia-
towe, prace zostan¹ sfinanso-
wane wspólnie przez gminê i
powiat.

(jc)

Na czwartej Sesji zebrali siê we wtorek, 22 lu-
tego, radni z Narewki. Porz¹dek obrad by³ bardzo bogaty.
Radni m.in. dokonali zmian w bud¿ecie gminy na 2011 rok.
Po dokonanych zmianach przedstawia siê on nastêpuj¹co:

a/ dochody ogó³em - 14 222 556 z³, w tym
dochody bie¿¹ce – 10 489 280 z³,
dochody maj¹tkowe – 3 933 276 z³
b/ wydatki ogó³em – 16 022 556 z³, w tym:
bie¿¹ce – 9 792 817 z³,
maj¹tkowe 6 229 739 z³.
Rada podjê³a te¿ kilka innych wa¿nych dla miesz-

kañców uchwa³, m.in.:
- Rada Gminy Narewka  wrazi³o swój protest  prze-

ciwko zmianom art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.
Stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu zmian usta-
wy zosta³o do³¹czone do uchwa³y.

- Radni postanowili udzieliæ pomocy finansowej w
formie dotacji celowej w wysokoœci 125 829 z³ Powiatowi
Hajnowskiemu na wspó³finansowanie budowy dróg powia-
towych:

* nr 1643 od drogi wojewódzkiej do S³obódki,
* nr 1561 B Leœna – Siemianówka,
* nr 1635 Lewkowo Stare – Eliaszuki,

Nasila siê wrzawa, przede wszystkim medialna, na temat proponowanych zmian fi-
nansowania Otwartych Funduszy Emerytalnych. Niejako przy okazji ekonomiczni doktry-
nerzy zaczêli ponownie podnosiæ problem wyd³u¿enia czasu pracy do 70 lat dla mê¿czyzn
jako remedium na k³opoty ZUS. Jak to z doktrynerami bywa ich pomys³y nie trzymaj¹ siê
przys³owiowej „kupy”. Problemy finansowe ZUS powoduje coraz mniejsza liczba zatrud-
nionych, a czy wyd³u¿enie wieku emerytalnego w jakiœ sposób tê liczbê zwiêkszy? Abso-
lutnie nie. Stanie siê wrêcz odwrotnie. Zwiêkszy siê liczba bezrobotnych, zw³aszcza m³o-
dych, spoœród których zapewne czêœæ najaktywniejszych wyjedzie w poszukiwaniu pracy
za granicê. Tam bêd¹ p³aciæ sk³adki emerytalne i rodziæ dzieci. Problemu demograficznego
wiêc to nie rozwi¹¿e, tylko go pog³êbi. Oprócz problemów ZUS bêd¹ ros³y problemy bu-
d¿etu pañstwa. Wzroœnie liczba bezrobotnych wiêc wiêcej z bud¿etu trzeba bêdzie przezna-
czyæ na wyp³atê zasi³ków. Starsi, spracowani  pracuj¹cy, bêd¹ czêœciej przebywaæ na zwol-
nieniach lekarskich, wiêc wiêcej ZUS bêdzie musia³ przeznaczyæ na zasi³ki chorobowe,
itd., itd.

Czy o tym doktrynerzy nie wiedz¹. Wiedz¹, a jeœli nie - to s¹ jak ci mieszczanie z
wiersza Tuwima i powinni jak najszybciej przejœæ kurs logicznego myœlenia.

Chyba, ¿e nie o interesy pañstwa dbaj¹, bo bêd¹ tacy, którzy na takiej operacji zaro-
bi¹ i to nie ma³o. To przede wszystkim OFE. Proszê sobie przeliczyæ ile Pañstwo dziœ p³aci-
cie sk³adek emerytalnych pomno¿yæ to przez sta¿ pracy i wyliczyæ sobie emeryturê ( dziœ to
60 % ostatniej p³acy) razy 7 lat jej wyp³acania (ró¿nica pomiêdzy œredni¹ ¿ycia mê¿czyzny
– 72 lata a wiekiem przejœcia na emeryturê - 65 lat).  Rachunek jest prosty.

Wies³aw Soko³owski.

Obradowali radni
* nr 1636 ul Miñkówka,
- Postanowiono te¿, ¿e Spó³ka Wodna dzia³aj¹ca na te-

renie Gminy Narewka mo¿e otrzymaæ pomoc finansow¹  z
bud¿etu Gminy w postaci dotacji celowej przeznaczonej na
bie¿¹ce utrzymanie urz¹dzeñ melioracji wodnych, w szcze-
gólnoœci bie¿¹c¹ konserwacjê urz¹dzeñ. Wysokoœæ dotacji
okreœlono na 75 % wartoœci faktycznie wykonanych i udoku-
mentowanych prac konserwatorskich.

- Rada ustali³a wysokoœæ diet wyp³acanych radnym. I
tak, przewodnicz¹cy Rady bêdzie otrzymywa³ miesiêczn¹ dietê
w wysokoœci 900 z³, wiceprzewodnicz¹cy Rady i przewodni-
cz¹cy sta³ych Komisji – 400 z³, a pozostali radni 300 z³otych.
Nieobecnoœæ radnego na Sesji lub posiedzeniu Komisji spo-
woduje  zmniejszenie przys³uguj¹cej mu w danym miesi¹cu
diety o 50 %.

Okreœlono te¿ wysokoœæ diety so³tysom, bêdzie ona
wynosi³a 120 z³ miesiêcznie.

- Rada nie wyrazi³a zgody na wyodrêbnienie funduszu
so³eckiego w 2012 roku, oraz powo³a³a Komisjê Statutow¹
dla opracowania zmian statutu gminy. W jej sk³ad weszli rad-
ni: Luba Januszkiewicz, S³awomir Kulesza, Miros³aw Kra-
snopolski, Daniel Oniskiewicz, Jerzy Rowiñski.

(as)

Czeremcha

Co bêdzie
w 2011 roku?

Polskie mity – moim zdaniem

Na bakier z logik¹

Tylko dwóch laureatów ?
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5 marca br mieszkañ-
com powiatu hajnowskiego
pasjonuj¹cym siê sportem na
d³ugo zapisze siê w pamiêci.
Tego dnia w jak zwykle go-
œcinnym Hajnowskim Domu
Kultury odby³a siê Sportowa
Gala – Podsumowanie XII
Plebiscytu „Wieœci Podla-
skich” – „Sportowiec Ziemi
Hajnowskiej 2010.

W zape³nionej do
ostatniego miejsca sali wido-
wiskowej HDK przez spor-
towców i kibiców, nie zabra-
k³o te¿ znamienitych goœci
oraz przedstawicieli w³adz sa-
morz¹dowych.

Gromkimi brawami
powitano patronuj¹cego, od
trzech edycji, Plebiscytowi

by³ego Premiera RP, aktualnie
Senatora RP – W³odzimierza
Cimoszewicza i dyrektora
jego biura senatorskiego –
Zbigniewa Krzywickiego.
Nie mniejsze brawa otrzyma-
li te¿ obecni miejscowi samo-
rz¹dowi w³odarze powiatu i
miasta: W³odzimierz Pietro-
czuk, starosta hajnowski i Je-
rzy Sirak, burmistrz Hajnów-
ki a tak¿e jeden z g³ównych
(inicjatorów ca³ego zamiesza-
nia) wspó³pomys³odawców
tego wspó³zawodnictwa –
Wies³aw Soko³owski, wy-
dawca i redaktor bezp³atnego
dwutygodnika „Wieœci Podla-
skie”. Na widowni zasiedli
równie¿ cz³onkowie Kapitu-
³y Plebiscytu, by³y sporto-

wiec, znakomity znawca spor-
tu – Ryszard Pater, Jolanta
Stefaniuk inspektor Wydzia-
³u Oœwiaty Urzêdu Miejskie-
go i Edward Poniecki oraz
Ryszard Œwierczewski pre-
zes, od lat wspieranego w
dzia³aniach przez redakcjê
„Wieœci Podlaskich”, Podla-
skiego Stowarzyszenia na
Rzecz Transplantologii, a za-
razem przedstawiciel Podla-
skiej Rady Olimpijskiej Pol-
skiego Komitetu Olimpijskie-
go.

Wiele rzêdów na wi-
downi zajêli te¿ g³ówni boha-
terowie sobotniego widowi-
ska z niepokojem oczekuj¹c
na wyniki decyzji g³osuj¹cych
przez Internet czytelników

„Wieœci”.
Hajnowsk¹ uroczy-

stoœæ rozpoczêto odegraniem
hymnu narodowego po czym
minut¹ ciszy uczczono pa-
miêæ Hieronima  Wawrzyñ-
skiego, wspania³ego dzienni-
karza, by³ego redaktora na-
czelnego „Wieœci Podla-
skich”, pomys³odawcê Plebi-
scytu, który zmar³ w grudniu
ub.

Hirek pamiêtamy i nie
zapomnimy o Twoich doko-
naniach!

PóŸniej rozpoczê³a siê
wielka feta. Nagrodzeni zo-
stali najwspanialsi, najpopu-
larniejsi, i najlepsi sportow-
cy gmin i powiatu hajnow-
skiego

Patronuj¹cy Plebiscy-
towi – Senator W³odzimierz
Cimoszewicz wrêczy³,
piêkn¹ statuetkê  Jakubowi
Ostapczukowi, za³o¿ycielo-
wi sekcji judo w Hajnówce i
trenerowi, który dba o kondy-
cjê i sukcesy jej zawodników
ju¿ ponad 25 lat.

Brawo Panie Jakubie!
Wielkie dziêki!

Najpopularniejszymi
sportowcami gmin w 2010
roku zostali: w Bia³owie¿y -
Wojciech Gutowski, w Cze-
remsze – Aneta Jawdosiuk,
w Dubiczach Cerkiewnych –
Mateusz Antoniuk, w gminie
Hajnówka – Jaros³aw Mar-
czuk, w mieœcie Hajnówka –
Mateusz JuŸwik, w Klesz-
czelach – Magdalena Mar-
tynowicz, w Narwi – An-
drzej Pleskowicz, w Narew-
ce – Dawid Skiepko.

W rywalizacji powia-
towej tytu³ Najpopularniej-
szego Sportowca Ziemi Haj-
nowskiej 2010 otrzymali:

- w kategorii szko³y
podstawowe – £ukasz Jako-
niuk,

- w kategorii szko³y
gimnazjalne – Grzegorz
Aleksiejczuk,

- w kategorii szko³y po-
nadgimnazjalne – Renata Tu-
szyñska,

- w kategorii seniorzy
– Artur Tumiel,

- w kategorii oldboy –
Andrzej Pleskowicz,

- w kategorii sporto-
wiec honorowy – Rafa³ So-
snowski.

„Najpopularniejszym
Trenerem Ziemi Hajnow-
skiej” w 2010 roku zosta³
Edward Terebun. Plebiscy-
towi na „Najpopularniejszego
Trenera” patronowa³ ju¿ po
raz drugi wiceprezes Podla-
skiej Federacji Sportu - Jan
Zalewski i on by³ fundatorem
pucharów dla zwyciêzców w
tej kategorii.

Kapitu³a Plebiscytu
wybra³a tak¿e najlepszych jej
zdaniem sportowców w
2010r.

W kategorii szko³y
podstawowe zosta³ nim Ma-
teusz Antoniuk, wœród gim-
nazjalistów – Hubert Ma-
glewski, wœród uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych Arka-
diusz Korniluk. W pozosta-
³ych kategoriach oceny kapi-
tu³y by³y zgodne z werdyktem
czytelników.

Sportowy kwiat powia-
tu i miasta Hajnówka nagro-
dy – puchary, upominki - ode-
bra³ z r¹k w³odarzy powiatu i

Wielkie sportowe Œwiêto w powiecie hajnowskim

miasta: W³odzimierza Pie-
troczuka - starosty hajnow-
skiego, Jerzego Siraka - bur-
mistrza Hajnówki, wydawcy
dwutygodnika „Wieœci Podla-
skie” – Wies³awa Soko³ow-
skiego oraz cz³onków Kapi-
tu³y Plebiscytu – Ryszarda
Patera i Edwarda Poniec-
kiego.

Mi³ym akcentem uro-
czystoœci by³o krótkie, acz
rzeczowe wyst¹pienie Ryszar-
da Œwierczewskiego, który
serdecznie podziêkowa³ na-
szej redakcji za kilkuletnie
wspieranie dzia³alnoœci Pol-
skiego Stowarzyszenia na
Rzecz Transplantologii. Te
same s³owa podziêkowania
pad³y pod adresem W³odzi-
mierza Pietroczuka - starosty
i Jerzego Siraka – burmistrza.

Pad³y jednak te¿ jesz-
cze gorêtsze s³owa podziêko-
wania. Otrzyma³ je obecny na
uroczystoœci Senator RP –
W³odzimierz Cimoszewicz
patronuj¹cy honorowo Sto-
warzyszeniu, ale przede
wszystkim naszemu Plebiscy-
towi.

Wielkimi brawami na-
grodzono wrêczenie przez
Niego w imieniu w³adz Œro-
dowiskowego Klubu Pi³ki
Siatkowej AZS Bia³ystok ka-
lendarza i pi³ki z autentycz-
nymi autografami wspania-
³ych bia³ostockich siatkarek
m³odym, acz mocno zafascy-
nowanym t¹ dyscyplin¹
dwóm piêknym siedmiolat-
kom

Lizka Marczuk wy-
ró¿niona zosta³a pi³k¹ z auten-

tycznymi autografami wspa-
nia³ych bia³ostockich siatka-
rek, a jej uzdolniona arty-
stycznie rówieœniczka Izka
Karczewska kalendarzem,
gdzie te¿ piêkne bia³ostockie
siatkarki z³o¿y³y swe autogra-
fy

Organizatorzy hajnow-
skiego, sportowego wydarze-
nia roku zadbali te¿ o poza-
sportowe realia zapraszaj¹c
po g³ównej uroczystoœci
wszystkie obecne osoby na
herbatê, i kawê oraz ciastka i
owoce.

Najpiêkniejsza impre-
za nie mia³a by b³ysku bez
osoby, która j¹ prowadzi.

Pani Basi Kêdyœ (TV
Hajnówka) serdecznie dziê-
kujemy,  za to co tego dnia
zrobi³a Pani dla sportu w po-

wiecie hajnowskim i nie
tylko.

Nie sposób te¿ nie
podziêkowaæ Panu Ro-
œcis³awowi Kuncewiczo-
wi, dyrektorowi Hajnow-
skiego Domu Kultury i
jego „za³odze”, pracow-
nikom, którzy oddali ser-
ce, by Gala wspaniale
wypad³a. Wspania³ym
akcentem pozasporto-
wym by³ wystêp grupy
artystycznej z hajnow-
skiego Zespo³u Szkól nr

2 oraz muzyczne wsparcie
Orkiestry Dêtej OSP w Haj-
nówce.

O rany, ale gafê bym
pope³ni³. A gdzie cieple s³o-
wa pod adresem dokumentu-
j¹cej to wydarzenie Telewizji
Kablowej Hajnówka? Dziê-
kujemy serdecznie za wielkie
wsparcie!

Wspania³ym zakoñcze-
niem sportowego dnia w
¿yciu powiatu hajnowskiego
by³ Bal Sportu z wieloma ko-
lejnymi niespodziankami.

Hajnowianie to na-
prawdê wspaniali ludzie!

Robert Gromiñski

foto: Edyta Miszczuk

Emilia Rynkowska

i Zbigniew Krzywicki
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Centrum Okulistyczne

dr J.Michnowskiego
Bia³ystok, ul. Œw. Rocha 12 A, I piêtro

tel.rejestracji: 85 746-05-48

- operacje zaæmy oraz inne zabiegi
okulistyczne

- wszczepianie soczewek
amerykañskiej firmy Alcon
i soczewek akomodacyjnych

- leczenie jaskry;
komputerowe badanie pola

widzenia,laseroterapia
- GDX - urz¹dzenie laserowe mierz¹ce

poziom zaawansowania jaskry
- leczenie cukrzycy:angiografia

fluoresceinowa,laseroterapia
- OCT - nowoczesna diagnostyka jaskry

i siatkówki
- dobór soczewek kontaktowych

- dobór okularów, salon optyczny

CHIRURGIA OKULISTYCZNA
(umowa z NFZ)

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

PPHU "ALKAZ"
JAB£OÑSKI KAZIMIERZ

BOÆKI UL. POLNA 7
TEL.  696 507 430

85 731 33 50
Oferuje do sprzeda¿y:

NAWOZY- du¿y wybór:
PASZE,

ŒRUTA RZEPAKOWA
I SOJOWA,

WAPNO NAWOZOWE-LUZ
MATERIA£Y

BUDOWLANE
- transport ok. 25T

CENY
KONKURENCYJNE

TRANSPORT GRATIS!


