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Wybieramy najpopularniejszego sportowca powiatu.
G³os na wybranego sportowca mo¿esz oddaæ do 31 marca

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

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

Pod koniec lutego z
inicjatywy „Wieœci Podla-
skich” i Podlaskiego Od-
dzia³u Wojewódzkiego Sto-

warzyszenia Wspó³pracy
„Polska-Wschód” i w³adz
powiatu odby³y siê w Biel-
sku Podlaskim  VIII Prezen-
tacje Edukacyjno- Doradcze
pod has³em „ Uczelnie w Po-
wiecie”. Przedsiêwziêciu
patronowali w tym roku,
m,in.: Krzysztof Jurgiel,
pose³, wiceprzewodnicz¹cy

sejmowej Komisji Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, prof.
Barbara Kudrycka, minister
nauki i szkolnictwa wy¿sze-
go,  Marek Sawicki, minister
rolnictwa i rozwoju wsi oraz
Jaros³aw Dworzañski, mar-
sza³ek województwa podla-

Po raz czwarty  Pod-
laski Oddzia³ Stowarzysze-
nia Wspó³pracy „Polska -
Wschód” i Redakcja „Wie-
œci Podlaskich” we wspó³-
pracy z w³adzami powiatu
sokólskiego i miasta Sokó³-
ki  26 lutego br. zorganizo-
wa³y Prezentacje Edukacyj-
no – Doradcze pod has³em
„Uczelnie w Powiecie”.
Odby³y  siê w nowoczesnej,
przestronnej hali widowi-
skowej Zespo³u Szkó³ w
Sokó³ce. Swoj¹ ofertê edu-
kacyjn¹ maturzystom z So-
kó³ki, D¹browy Bia³ostoc-
kiej, Janowa i Suchowoli za-
prezentowa³o 10 szkó³ wy-

¿szych oraz dwie szko³y po-
licealne. Licznie przyby³a na
prezentacje m³odzie¿, na-
uczyciele i rodzice mia³a
mo¿liwoœæ zapoznania siê z
kierunkami kszta³cenia i
kryteriami naboru znanych
uczelni z Bia³egostoku, Sie-

dlec, Lublina i Suwa³k. Ma-
turzyœci mieli tak¿e mo¿li-
woœæ porozmawiaæ ze stu-
dentami na temat warunków

172 przedsiêbiorców,
lokalnych producentów, ar-
tystów i instytucji walcz¹-
cych o zaszczytny tytu³ Pod-
laskiej Marki Roku zapre-
zentowa³o siê w ubieg³ym
tygodniu w podbia³ostockim
Dworku Czarneckiego w
Poros³ach. Wœród nich pre-
zentowany by³ m.inn. Tur-

niej Wiedzy o Spó³dzielczo-
œci, sery z Spó³dzielni Mle-
czarskich w £apach, Filipo-
wie, woda „Krynka” z Spó³-
dzielni Gminnej „SCh” w
Krynkach.

Kolejna, szósta ju¿
edycja tego presti¿owego
konkursu rozpoczê³a siê 1
paŸdziernika 2009 r. Celem
rywalizacji, której organiza-
torem jest Urz¹d Marsza³-
kowski w Bia³ymstoku, jest
wypromowanie wyj¹tko-
wych i unikatowych kulina-
riów, miejsc, przedsiêwziêæ
oraz produktów i us³ug, bu-
duj¹cych pozytywny wizeru-
nek województwa podla-
skiego. Obecnie nadszed³
czas jego ostatecznego roz-

Bielsk Podlaski

Dialogi maturalno - studenckie
„Uczelnie w Powiecie”

po raz czwarty w Sokó³ce

Podlaska Marka Roku

Prezentacja
dla

marsza³ka?
skiego i Jerzy Kiszkiel, pod-
laski kurator oœwiaty.

Impreza odby³a siê
hali sportowej Gimnazjum

nr 1 im. Niepodleg³oœci Pol-
skiej w Bielsku Podlaskim.
Licznie przybyli na imprezê
uczniowie bielskich szkó³
ponadgimnazjalnych i Ze-
spo³u Szkó³ Rolniczych w
Rudce mogli zapoznaæ siê z
ofert¹ edukacyjn¹ 14 uczel-
ni z Lublina, Bia³ej Podla-
skiej, Hajnówki i Bia³ego-
stoku. Szczególnym zainte-
resowaniem cieszy³y siê sto-
iska, uczestnicz¹cych po raz
pierwszy w Prezentacjach:
Wy¿szej Szko³y Kosmetolo-
gii i Ochrony Zdrowia i Nie-
publicznej Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej. Na brak za-
interesowania nie mog³a tak-
¿e narzekaæ Akademia Pod-
laska w Siedlcach, Uniwer-
sytet w Lublinie oraz Wy-
¿sza Szko³a Zawodowa im.
Papie¿a Jana Paw³a II w Bia-
³ej Podlaskiej.  Oblegane
by³o stoisko Wy¿szej Szko-
³y Administracji Publicznej
w Bia³ymstoku, gdzie matu-
rzyœci mogli zagraæ w lotki.
Przedstawiciele pozosta³ych
uczelni, jak równie¿ Banku
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studiowania, mo¿liwoœci
uzyskania pomocy stypen-
dialnej oraz ¿ycia studenc-
kiego. Prezentacjê odwie-
dzili, m.in. prezes Radia
Bia³ystok, dr Micha³ Lisow-
ski, wicestarosta sokólski,
Cecylia Waszkiewicz.

Wystawcy, jak rów-
nie¿ organizatorzy Prezenta-
cji zachêcali m³odzie¿ z po-
wiatu sokólskiego do podej-
mowania i kontynuowania
nauki na poziomie wy-
¿szym. Formy by³y zró¿ni-
cowane. S³u¿y³ temu pro-
gram artystyczny poœwiêco-
ny ¿yciu studenckiemu, spe-
cjalnie przygotowany przez
m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ w
Sokó³ce pod kierunkiem
prof. Ewy Poleszuk i prof.
Ma³gorzaty Ku³akowskiej.
Zachêca³o to tego semina-
rium poœwiêconego eduka-
cji historycznej, prowadzo-
ne przez Katarzynê Janiak z
Akademii Podlaskiej i Hie-
ronima T. Wawrzyñskiego,
animatora ruchu szkolnych
wszechnic historycznych.

W ramach prezentacji
nagrodzonych zosta³o piêæ
uczelni wy¿szych. Uniwer-

sytet Marii Curie – Sk³o-
dowskiej w Lublinie otrzy-
ma³ nagrodê Starosty Sokól-
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Na og³oszony przez
wojewodê podlaskiego, Ma-
cieja ̄ ywno, konkurs o tytu³
Spo³ecznej Inicjatywy Roku
2009 wp³ynê³o  35 wnio-
sków od 33 organizacji.
Wœród zg³oszonych znalaz³y
siê dwie inicjatyw, których
wspó³organizatorem jest re-
dakcja lokalnego dwutygo-
dnika „Wieœci Podlaskie”.
Wspó³pracuj¹ce z redakcj¹
Stowarzyszenie Dyli¿ans
Kulturalny zg³osi³o Turniej
Wiedzy o Spó³dzielczoœci, a
Podlaski Oddzia³ Stowarzy-
szenia Wspó³pracy Polska-
Wschód- Prezentacje Edu-
kacyjne „:Uczelnie w Po-
wiecie. Oba przedsiêwziêcia
maj¹ bardzo du¿e znaczenie
dla spo³ecznoœci lokalnych,
zw³aszcza dla m³odzie¿y
ucz¹cej siê w ma³ych mia-
stach i na wsiach oraz ich
nauczycieli. Efekty osi¹ga-
ne s¹ jednoznaczne i mie-
rzalne, gdy¿ odpowiadaj¹ na
autentyczne potrzeby spo-
³eczne du¿ych grup miesz-
kañców województwa pod-

Spó³dzielczego w Brañsku,
byli równie¿ zasypywani py-
taniami o mo¿liwoœci i wa-
runki studiowania oraz spo-
soby ich finansowania.

Impreza „Uczelnie w
Powiecie” Bielsku Podla-
skim rozpoczê³a siê od ofi-
cjalnego jej otwarcia. Przy-
byli na nie: Grzegorz Ana-
tol Tymiñski, naczelnik wy-
dzia³u edukacji Starostwa
Powiatowego, Jerzy Bajena,
prezes bielskiego ZNP, rad-
ny miejski, Barbara Kazo-
ruk, wicedyrektor Gimna-
zjum nr 1, dyrektorzy szkó³
oraz przedstawiciele prasy i
radia. Oficjalnego otwarcia
dokona³ naczelnik Tymiñ-
ski, który podkreœli³, ¿e ini-
cjatywa prezentowania ofert
edukacyjnych uczelni wy-
¿szych jest niezwykle wa¿-

na w spo³ecznoœciach ma-
³ych i nale¿y j¹ kontynu-
owaæ w kolejnych latach. –
M³odzi ludzie chc¹ siê
kszta³ciæ- stwierdzi³ naczel-

nik.- Wspólnie musimy do-
starczyæ im wiedzy, ¿e s¹
takie mo¿liwoœci i ka¿dy z
nim mo¿e skorzystaæ.-

Podczas oficjalnego
otwarcia odczytane zosta³y
tak¿e listy skierowane do
uczestników imprezy od pa-
tronuj¹cych imprezie. Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Marek Sawicki wyra-
zi³ w nim swoje poparcie dla
tej inicjatywy, zaœ pose³
Krzysztof Jurgiel dziêkowa³
wszystkim za zaanga¿owa-
nie i konsekwencjê w reali-
zacji tego przedsiêwziêcia.
Oficjalne otwarcie imprezy
zakoñczy³ kabaretowy pro-

gram artystyczny „ Jak ty
zdasz, kochanie” w wykona-
niu uczniów z Gimnazjum
nr 1 w re¿yserii Ewy Laj-
kowskiej i opracowaniu

muzycznym Joanny Chilkie-
wicz.

 Tradycyjnie odby³ siê
tak¿e konkurs o puchar sta-
rosty bielskiego dla wystaw-
ców. Puchar ten  otrzyma³
Wy¿sza Szko³a Finansów i
Zarz¹dzania w Bia³ymstoku
za najbogatsz¹ ofertê eduka-
cyjn¹ zaprezentowan¹ na
prezentacjach. Z kolei pu-
char od organizatorów
„Uczelni w Powiecie” za
najciekawsz¹ prezentacjê na
imprezie otrzyma³a Wy¿sza
Szko³a Kosmetologii i
Ochrony Zdrowia w Bia-
³ymstoku. Specjalne wyró¿-
nienia, koszulkê z autogra-

Dialogi maturalno- studenckie
fami polskich siatkarek
otrzyma³ Ania Grzegorczuk
z Pañstwowej Szko³y Wy-
¿szej w Bia³ej Podlaskiej.

W trakcie trwania im-
prezy odby³o siê tak¿e cie-
kawe seminarium dla m³o-
dzie¿y na temat ”Jakie ka-
dry dla nowoczesnej gospo-
darki? Poprowadzi³y je dwie
studentki Akademii Podla-
skiej, stypendystki ministra
nauki i szkolnictwa wy¿sze-
go, Klaudia Gimitrzak i Ka-
tarzyna Janiak.  Impreza w

Bielsku Podlaskim by³a uda-
na, a.korzyœci wynieœli z  na
niej wszyscy- uczniowie
bielskich szkó³, ich nauczy-
ciele i reprezentanci uczel-
ni.

Hieronim Teodor
Wawrzyñski
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Dla kogo
Inicjatywa

Roku?

Bia³ystok
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XXXI sesja Rady Gminy Narew
8 marca 2010 roku w

sali konferencyjnej Urzêdu
Gminy Narew odby³a siê
XXXI sesja Rady Gminy
Narew. Obrady otworzy³
Przewodnicz¹cy Rady Gmi-
ny Eugeniusz Dudzicz.

Po zatwierdzeniu po-
rz¹dku obrad tradycyjnie ju¿
Wójt Gminy Narew Jakub
Sadowski przedstawi³ radzie
informacje z dzia³alnoœci w
okresie miêdzysesyjnym.
Nastêpnie przedstawione zo-
sta³y sprawozdania z realiza-
cji Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w
Gminie Narew za 2009 rok.

Podczas sesji podjête
zosta³y nastêpuj¹ce uchwa³y:

* w sprawie zmian w
bud¿ecie gminy na 2010 rok,

* w sprawie uchwale-
nia Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w
Gminie Narew na 2010 rok,

* w sprawie niewyra-
¿enia zgody na wyodrêbnie-

nie funduszu so³eckiego w
bud¿ecie gminy na 2011 rok,

* w sprawie zatwier-
dzenia Planu Odnowy Miej-
scowoœci Puch³y na lata
2010-2017,

* w sprawie zatwier-
dzenia Planu Odnowy Miej-
scowoœci Narew na lata
2010-2017,

* w sprawie zmiany
Studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania
przestrzennego gminy Na-
rew,

* w sprawie miejsco-
wych planów zagospodaro-
wania przestrzennego tere-
nów z obszaru gminy Narew,
dotycz¹cych wsi: Narew, Ry-
baki, Puch³y, Janowo oraz
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania prze-
strzennego czêœci gminy Na-
rew,

* w sprawie wyra¿enia
opinii dotycz¹cej przekszta³-
cenia Samodzielnego Pu-
blicznego zak³adu Opieki
Zdrowotnej Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego im. J.
Œniadeckiego w Bia³ymsto-
ku,

* w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Powiatu
Hajnowskiego,

* w sprawie rozpatrze-
nia skargi na Wójta Gminy
Narew.

Radni mogli zapoznaæ
siê równie¿ ze sprawozda-
niem z wysokoœci œrednich
wynagrodzeñ nauczycieli na
poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w
szko³ach prowadzonych
przez jednostkê samorz¹du
terytorialnego (Gminê Na-
rew).

W zwi¹zku z tym, i¿
sesja odbywa³a siê w Dniu
Kobiet, wszystkie Panie
obecne na sesji otrzyma³y od
panów s³odkie upominki.

Po udzieleniu odpo-
wiedzi na interpelacje i za-
pytania radnych przewodni-
cz¹cy dokona³ zamkniêcia
obrad XXXI sesji Rady Gmi-
ny Narew. Portal U.G. Narew

Turniej pi³ki siatkowej w Narwi
W dniach 27-28 lutego 2010 roku w sali sportowej

Szko³y Podstawowej w Narwi odby³a siê II edycja turnieju
pi³ki siatkowej o Puchar Dyrektora Narwiañskiego Oœrod-
ka Kultury. W tym roku, w turnieju stoj¹cym na bardzo
wysokim poziomie, udzia³ wziê³o 7 dru¿yn z Hajnówki, Bia-
³owie¿y, Narewki, Micha³owa, Bia³egostoku oraz z Narwi.

Zawody rozegrane zosta³y tzw. systemem brazylijskim
(do dwóch pora¿ek). Pierwszego dnia rozegranych zosta³o
8 meczy eliminacyjnych o awans do fazy pó³fina³owej.
Mecze eliminacyjne rozgrywane by³y do dwóch wygranych
setów.

W kolejnej rundzie eliminacyjnej rywalizowa³y ze
sob¹ zwyciêskie oraz przegrane zespo³y z rundy pierwszej.
Dodatkowo dru¿yny, które po dwóch meczach dozna³y tyl-
ko jednej pora¿ki rywalizowa³y ze sob¹ dalej o awans do
pó³fina³u.

W niedzielê rozegrane zosta³y 2 mecze pó³fina³owe,
mecz o trzecie miejsce oraz mecz fina³owy. Mecze pó³fina-
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Dla kogo Inicjatywa Roku?

laskiego. Ich realizacja wy-
maga³a zaanga¿owania wie-
lu partnerów, a przede
wszystkim samorz¹dów,
wolontariuszy i dzia³aczy
oœwiatowych.

W kategorii najbar-
dziej obleganej - inicjatyw
edukacyjnych i sportowych
zg³oszone zosta³o 12 przed-
siêwziêæ.  W kategorii ini-
cjatyw na rzecz kultury i
dziedzictwa narodowego
jest 10 projektów, a zdrowia-
9 dzia³añ, a w zakresie
ochrony œrodowiska- 4
przedsiêwziêcia

Cd. ze str 2

skiego za najbogatsz¹ ofer-
tê edukacyjn¹ przedsta-
wion¹ podczas VIII Prezen-
tacji Edukacyjno - Dorad-
czych „Uczelnie w Powie-
cie”, a Uniwersytet w Bia-
³ymstoku - nagrodê Burmi-
strza Miasta Sokó³ka za naj-

ciekawsz¹ ofertê eduka-
cyjn¹. Nagrody za konse-
kwentny udzia³ w targach
edukacyjnych „Uczelnie w
Powiecie” otrzyma³y:

- Nauczycielskie Ko-
legium w Bia³ymstoku - sta-
tuetka Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi,

Odby³y siê ju¿ obrady
komisji konkursowej. Po
d³ugich debatach i analizach
podjêto decyzjê. Rekomen-
dowano wojewodzie, który
podejmie ostateczn¹ ocenê.
Og³oszenie wyników za kil-
kanaœcie dni.

Konkurs wojewody
ma staæ siê cyklicznym
wspó³zawodnictwem dla or-
ganizacji pozarz¹dowych.
Do udzia³u zachêcaæ maj¹
statuetki dla zwyciêzców,
wyró¿nienia i medialna pro-
mocja inicjatyw.

Hieronim T. Wawrzyñski

W po³owie lutego w
Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej odby³o siê spotka-
nie z prof. Mari¹ Szysz-
kowsk¹ – filozofem, wyk³a-
dowc¹ akademickim, dzia-
³aczk¹ spo³eczn¹ i lewico-
wym polity-
kiem. Towa-
rzyszy³ jej Jan
Stêpieñ, pisarz, rysownik i
rzeŸbiarz oraz Helena Zie-
niuk, wydawca najnowszej
ksi¹¿ki profesor Marii
Szyszkowskiej „Etyka” .

Profesor w krótkim
wyk³adzie przedstawi³a
swoje pogl¹dy dotycz¹ce

Zarz¹d Województwa
pod przewodnictwem mar-
sza³ka Jaros³awa Dworzañ-
skiego postanowi³ zwiêk-
szyæ dotacje dla organizato-
rów festiwali muzyki cer-
kiewnej.

Pierwotnie w ramach
postêpowania konkursowe-
go zarówno organizatorzy
XXIX Miêdzynarodowego
Festiwalu Muzyki Cerkiew-
nej – Hajnówka 2010 w Bia-
³ymstoku, jak te¿ miêdzyna-
rodowego festiwalu Haj-
nowskie Dni Muzyki Cer-
kiewnej mieli otrzymaæ po
30 tysiêcy z³otych.

Wiêcej pieniêdzy na festiwale
muzyki cerkiewnej

przede wszystkim wolnoœci
cz³owieka i tolerancji.

- Nikt nie jest upo-
wa¿niony do tego, by narzu-
caæ innym w³asn¹ skalê war-
toœci. Ka¿dy z nas powinien
byæ sêdzi¹ nie cudzych, lecz

w³asnych poczynañ. Innych
– zamiast oceniaæ – nale¿y
staraæ siê zrozumieæ- mówi-
³a Maria Szyszkowska.-
Tolerancja sk³ania do tego,
by prowadziæ dialog. Zgoda
na pluralizm obyczajowy i
œwiatopogl¹dowy jest nie-

„Uczelnie w Powiecie”
po raz czwarty w Sokó³ce

- Wy¿sza Szko³a Me-
nad¿erska w Bia³ymstoku -
puchar Marsza³ka Woje-
wództwa Podlaskiego

- Zespó³ Szkó³ Zawo-
dowych Nr 2 w Bia³ymsto-
ku - puchar Podlaskiego
Kuratora Oœwiaty w Bia-
³ymstoku.

Puchary, statuetki i
dyplomy wrêczyli; Franci-
szek Budzowski, starosta
sokólski, Anna ¯emajduk z
Urzêdu Miejskiego w Sokó³-
ce, Wies³aw Soko³owski,
prezes Podlaskiego Oddzia-
³u Stowarzyszenia Wspó³-
pracy Polska- Wschód oraz

Jan Firs, dyrektor ZS w So-
kó³ce.

Prezentacjom „Uczel-
nie w Powiecie” w Sokó³ce
patronowali: prof. Barbara
Kudrycka, minister nauki i
szkolnictwa wy¿szego,  Ma-
rek Sawicki, Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi,

Krzysztof Jurgiel, wiceprze-
wodnicz¹cy sejmowej Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Jaros³aw Dworzañski,
Marsza³ek Województwa
Podlaskiego i Jerzy Kiszkiel,
Podlaski Kurator Oœwiaty.

(wh)
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Jednak zarówno fun-
dacja „Muzyka Cerkiewna”,
jak te¿ stowarzyszenie „Mi-
³oœnicy Muzyki Cerkiewnej”
zwrócili siê do marsza³ków
o zwiêkszenie tych dotacji.
We wtorek 9 marca Zarz¹d
Województwa postanowi³
do³o¿yæ do obu festiwali po
20 tysiêcy z³otych.          JK

wygodna; zetkniêcie siê z
osobami, które myœl¹ ina-
czej ni¿ ogó³ oraz inaczej
¿yj¹, wzbudza niepokój.
Natomiast wiele jednostek
pragnie spokoju i wygody.
W ustroju demokratycznym

nale¿y uznaæ równoœæ jako
zasadê funkcjonowania roz-
maitych œwiatopogl¹dów, a
w tym pogl¹dów moralnych.
Inaczej wolnoœæ cz³owieka
stanie siê ograniczona.-

Po wyk³adzie profesor
Szyszkowskiej nadszed³

czas na literackie popisy
Jana Stêpnia – poety, a pry-
watnie jej mê¿a. Przeczyta³
kilka z przygotowywanych
do druku krótkich form lite-
rackich, oraz wiersze z tomi-
ku „Szaleñstwa Marii”.

By³o interesuj¹ce
uzupe³nienie profe-
sorskiego wyk³adu.

Uczestnicy spotkania
w hajnowskiej bibliotece
mieli mo¿liwoœæ bezpoœred-
niej rozmowy z M. Szysz-
kowsk¹ i otrzymania auto-
grafów w ksi¹¿kach pani
profesor. By³ to ciekawy
wieczór z filozofi¹ i poezj¹.

Szyszkowska o wolnoœci i tolerancji
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Rz¹dy Platformy
Obywatelskiej mia³y po-
wstrzymaæ budowê policyj-
nego pañstwa przez PiS.
Strach przed pobudk¹ o 6
rano w wykonaniu CBA,
ABW, CBŒ lub innych licz-
nych i pozbawionych nadzo-
ru spo³ecznego instytucji
policyjnych pozwoli³ Tusko-
wi zdobyæ w³adzê.

Czy jednak wiele siê
zmieni³o po zmianie PiS na
PO? CBA, co prawda ju¿
bez Kamiñskiego, ale nadal
istnieje, jak istnia³o. W przy-
padku wa¿nych rozmów i
istotnych kwestii wielu ludzi
wci¹¿ wypowiada po-
wszechny slogan: „To nie
jest rozmowa na telefon” –
tak jakby z góry zak³adali, ¿e
wszystkie ich rozmowy s¹
pods³uchiwane przez poli-
cyjne s³u¿by. Przekonanie o
donosach w miejscu pracy to
codziennoœæ polskiej rzeczy-

wistoœci. Raczej za wiele nie
mówiæ i nie otwieraæ siê
przed innymi – to doœæ po-
wszechna strategia Polaków
w miejscu pracy 20 lat po
zmianie systemowej i pod
panowaniem mi³oœciwej,
demokratycznej III RP.

Wœród wielu krytycz-
nych opinii na temat PRL
jest m.in. znane twierdzenie
o zak³amaniu minionego
systemu i zmuszaniu ludzi
do ¿ycia w stanie schizofre-
nii: co innego mówi³o siê w
pracy, co innego w domu; co
innego g³osi³o siê prywatnie,
co innego na forum publicz-
nym. PRL skoñczy³a siê
dawno temu, ale „schizofre-

nia spo³eczna” Polaków nie
zniknê³a, lecz wrêcz siê po-
g³êbi³a. Teraz w miejscu pra-
cy nie tyle wyg³asza siê ofi-
cjalne przekonania i modne
pogl¹dy, ile po prostu nie
mówi siê nic o spo³ecznie
wa¿nych sprawach. Jeœli ju¿
prowadzone s¹ jakieœ kon-
wersacje, to raczej na banal-
ne i ma³o istotne tematy. Nie
wiadomo przecie¿, czy ktoœ
nie doniesie prze³o¿onym,
nie wiadomo te¿, jakie szef
ma pogl¹dy – bezpieczniej
jest za wiele nie mówiæ. Nie-
które firmy wprost zmuszaj¹
pracowników, poprzez od-
powiedni zapis w umowie,
do milczenia na temat swo-
ich zarobków – wielkoœæ do-
chodów jest tematem tabu
nie tylko wœród pracowni-
ków z jednej firmy, lecz tak-
¿e w wielu sytuacjach spo-
³ecznych. Okazuje siê, ¿e ad-
ministracyjny nadzór pañ-

stwa przed 1989 r. nie by³ tak
dokuczliwy jak obecna pre-
sja ekonomiczna rynku.
Strach przed utrat¹ pracy i
œrodków do ¿ycia bardziej
parali¿uje ni¿ groŸby, jaki-
mi dysponowa³a PRL. W ta-
kich warunkach rodzi siê
obojêtnoœæ wobec nadu¿yæ
panuj¹cego systemu i bez-
myœlny konformizm wobec
istniej¹cych regu³ gry.

Niepewnoœæ w wy-
miarze ekonomicznym i
wycofanie siê pañstwa ze
swoich zobowi¹zañ socjal-
nych wobec obywateli po-
woduj¹, ¿e równie¿ w in-
nych sferach ¿ycia powstaje
„królestwo strachu”. Moda

na drzwi antyw³amaniowe,
alarmy, specjalne zamki,
chronione osiedla, kamery
monitoruj¹ce pojawia siê
wówczas, kiedy elity w³adzy
wol¹ mówiæ o rosn¹cej prze-
stêpczoœci zamiast o groŸbie
rosn¹cego bezrobocia i ska-
li ubóstwa spo³ecznego.

Pañstwo „realnego
kapitalizmu” rezygnuje z
obietnicy zapewnienia bez-
pieczeñstwa  socjalnego, ale
przyrzeka broniæ nas przed
terrorystami, bandytami, pe-
dofilami, dilerami narkoty-
kowymi etc. Nic nie dzieje
siê jednak za darmo – „bez-
pieczeñstwo” wymaga po-
œwiêceñ i rezygnacji z wol-
noœci obywatelskich. Dlate-
go pañstwo wymusza zgodê
na pods³uchy telefoniczne,
kontrolê poczty mailowej,
sprawdzanie osobistych ra-
chunków bankowych, wcho-
dzenie w prywatne ¿ycie
obywateli. Liczba instytucji,
które mog¹ pods³uchiwaæ,
kiedy chc¹ i kogo chc¹, jest
w Polsce bardzo du¿a. Nikt
nie zna dok³adnej liczby
osób pods³uchiwanych –
ka¿dy aktywniejszy obywa-

tel mo¿e przypuszczaæ, ¿e
jest kontrolowany. Powsta-
j¹ca w ten sposób „kultura
strachu” obni¿a poziom za-
ufania spo³ecznego, utrudnia
zawi¹zywanie silnych wiêzi
miêdzy ludŸmi, a tak¿e chro-
ni w³adzê przed zbyt aktyw-
nym spo³eczeñstwem.

Strach jednak powo-
duje parali¿ tak¿e w urzê-
dach i wielu instytucjach
publicznych – wiêkszoœæ
urzêdników asekuruje siê
przed podjêciem zbyt ryzy-
kownych decyzji. Lepiej nic

nie robiæ, ni¿ nara¿aæ siê na
szykany prze³o¿onych. Ase-
kuracja, brak umiejêtnoœci
samodzielnego dzia³ania,
trzymanie siê sztywnych
schematów i nie¿yciowych
procedur – to codzienna
praktyka urzêdów i wielu
firm w Polsce. Mania walki
z korupcj¹ i beznadziejna
ustawa o zamówieniach pu-
blicznych powoduj¹, ¿e roz-
strzygniêcia przetargów s¹
opóŸniane o wiele miesiêcy,
a ich zwyciêzcami s¹ nie fir-
my najlepsze, ale najtañsze.
Podw³adni w miejscu pracy
ogarniêci strachem przed
kar¹ za jakiekolwiek dzia³a-
nie innowacyjne s¹ w stanie
podporz¹dkowaæ siê najbar-
dziej absurdalnym regu³om
zachowania i decyzjom sze-
fa. Co wiêcej, sami szybko
zmieniaj¹ siê w stra¿ników
obowi¹zuj¹cych regu³ gry i
s¹ w stanie ukaraæ ka¿dego,
kto zak³óca „œwiêty spokój”.

Media u³atwiaj¹ w³a-
dzy budowanie atmosfery
zagro¿enia. Sprzyja temu
wszechobecna tajemnica w
¿yciu publicznym – wszel-
kie tajne s³u¿by dzia³aj¹ce

poza nadzorem spo³ecznym
œwietnie siê w tym czuj¹.
Tajemnica pañstwowa, woj-
skowa, bankowa – to
wszystko ma tworzyæ prze-
konanie o istnieniu jakiegoœ
g³êbszego sensu w obowi¹-
zuj¹cym porz¹dku i dzia³al-
noœci tajnych s³u¿b. Poza
tym tajemnica budzi szacu-
nek, bo sugeruje, ¿e jest coœ
istotnego do ukrycia. Gdyby
siê okaza³o, ¿e za bardzo nie
ma czego ukrywaæ, ca³e to
glêdzenie o bezpieczeñstwie
publicznym straci³oby sens.

Kultura  strachu

Raczej za wiele nie mówiæ i nie otwieraæ siê

przed innymi – to doœæ powszechna strategia

Polaków w miejscu pracy 20 lat po zmianie

systemowej i pod panowaniem mi³oœciwej,

demokratycznej III RP.

Okazuje siê, ¿e administracyjny nadzór

pañstwa przed 1989 r. nie by³ tak dokuczliwy

jak obecna presja ekonomiczna rynku.

Strach pozwala trzy-
maæ w ryzach spo³eczeñ-
stwo. Tak¿e w miejscu pra-
cy ³atwiej jest wyzyskiwaæ i
oszukiwaæ pracowników w
atmosferze zagro¿enia ni¿ w
sytuacji mo¿liwoœci swo-
bodnego wyg³aszania kry-
tycznych uwag. W demokra-
tycznym spo³eczeñstwie to
jednak nie ludzie powinni
baæ siê w³adzy, lecz w³adza
powinna baæ siê reakcji spo-
³ecznej na swoje nieudolne
decyzje oraz czuæ respekt
przed opini¹ publiczn¹!

Pañstwo, które wyda-
je wiêcej na wojsko i s³u¿by
specjalne ni¿ na naukê i edu-
kacjê, bez wzglêdu na to, jak
siê samo nazywa, jest bar-
dziej pañstwem policyjnym
ni¿ obywatelskim. I nie
zmieni tego nawet zamiana
PiS na PO. Z kolei spo³e-
czeñstwo, którego obywate-
le zamykaj¹ siê w czterech
œcianach i nie bardzo maj¹
ochotê wychyliæ siê poza
klatkê prywatnoœci, niewie-
le ma wspólnego z ³adem
demokratycznym. I niewa¿-
ne, czy dzieje siê to w Pol-
sce, czy na Bia³orusi. Szko-
da, ¿e „wolne media” bij¹ce
ostatnio na alarm z powodu
losów Polaków na Bia³orusi
nie dostrzegaj¹ zagro¿eñ dla
demokracji obywatelskiej w
Polsce. Czy dziennikarze w
Polsce te¿ s¹ spl¹tani stra-
chem i pokazuj¹ tylko to,
czego oczekuj¹ od nich sze-
fowie? Na razie bez wzglê-
du na to, czy rz¹dzi PiS, czy
PO, ca³y czas zamiast ak-
tywnych obywateli i pra-
cowników mamy w Polsce
rosn¹ce hordy wycofanych
tchórzy.

Piotr ¯uk
Przedruk za zgod¹

Redakcji z nr 8 (530) tygo-

dnika „Przegl¹d”.

Z dwumiesiêcz-
nej,egzotycznej podró¿y
do Ekwadoru,Argenty-
ny,Paragwaju,Brazylii i
wysp Galapagospowróci³
nasz wspó³pracownik -
znany bia³ostocki kompo-
zytor i dyrygent Robert
Panek, który przebywa³w
Argentynie na zaprosze-
nie Federacji Pi³karskiej
tego kraju (wczeœniej
pisa³ muzykê dla narodo-
wej dru¿yny pi³karskiej).

Nasz s³ynny bia³o-
stocczanin skomponowa³

i wrêczy³ merowi stolicy
Ekwadoru - Quito -hejna³
tego miasta i wykona³ go
po raz pierwszy w tym
kraju.Quito i Kraków s¹
miastami bliŸniaczy-
mi,ale stolica Ekwadoru
swojego hejna³u dot¹d nie
posiada³a.

W nagrodê,rada
miejska Quito,ufundowa-
³a kompozytorowi 9 -
dniowy pobyt na Galapa-
gos.Z kolei zwiedzaj¹c

Argentynê,nasz dzienni-
karz by³ przy drugim co
do wielkoœci na œwiecie
wodospadzie Iqu-
acu,zrzucaj¹cym wody na
pograniczu Paragwa-
ju,Brazylii i Argenty-
ny.By³ te¿ na s³ynnym lo-
dowcu Perito Moreno i
wreszcie na koñcu œwiata
jak g³osi napis na krzy¿u
poœwiêconym pamiêci
tych,którzy tu zginêli po-
d¹¿aj¹c do Bieguna

Po³udniowego.To
ostatnia miejscowoœæ
Ameryki Po³udniowej za-
mieszka³a przez ludzi -
Ushuaia.

Dalej jest tylko la-
tarnia morska,wspomnia-
ny krzy¿ z napisem Fin
del Mundo (koniec œwia-
ta) i wysepki zamieszka-
³e przez pingwiny,kormo-
rany i lwy morskie.

Wspomnienia z
podró¿y bêdziemy druko-
waæ w kolejnych nume-
rach "Wieœci".

                         (erpe)

Powrót z koñca œwiata

Robert Panek na koñcu

œwiata - w Ushuaia.
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Podlaski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Szepie-
towie informuje, i¿ w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pita³ Ludzki rozpoczyna nabór uczestników do projektu
szkoleniowego „Rêkodzie³o ¿yje w nas”.

Projekt ten skierowany jest do rolników i domowni-
ków z terenu powiatów: bielskiego, siemiatyckiego, wyso-
komazowieckiego i zambrowskiego.

Projekt oferuje:
* bezp³atne szkolenie z zakresu: haftu krzy¿ykowe-

go, malowania na szkle i pisankarstwa oraz wyplatania wy-
robów z wikliny i brzozy

* zajêcia z przedsiêbiorczoœci oraz wyjazd studyjny
Szlakiem Rêkodzie³a Ludowego Województwa Podlaskie-
go

Gwarantujemy:
* wysok¹ jakoœæ szkolenia
* wy¿ywienie w trakcie szkolenia
* zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
* nocleg osobom, które bêd¹ mia³y utrudniony do-

jazd na miejsce szkolenia
Czas trwania szkolenia – 10 dni (w miesi¹cach kwie-

cieñ-maj).
Je¿eli jesteœ rolnikiem lub domownikiem i zaintere-

sowa³ Ciê udzia³ w naszym Projekcie, wype³nij Kartê Zg³o-
szeniow¹ i przeœlij j¹ drog¹ pocztow¹, b¹dŸ dostarcz osobi-
œcie na adres biura Projektu:

Podlaski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Szepie-
towie, 18 – 210 Szepietowo, pok. 28, (z dopiskiem „Rêko-
dzie³o ¿yje w nas”)

Kartê Zg³oszeniow¹ oraz Regulamin Rekrutacji mo¿-
na otrzymaæ w Podlaskim Oœrodku Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie (pokój nr 28), Powiatowych Zespo³ach Do-
radztwa Rolniczego (Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Wyso-
kie Mazowieckie i Zambrów) oraz na stronie internetowej:
www.odr.pl

Osoby zakwalifikowane do projektu zostan¹ powia-
domione telefonicznie o terminie rozpoczêcia zajêæ.

Szczegó³owe Informacje:
Podlaski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Szepie-

towie, tel.  (86) 275 89 28.

strzygniêcia. Przed podjê-
ciem ostatecznych decyzji
zorganizowana zosta³a spe-
cjalna prezentacja wszyst-
kich smaków, przedsiê-
wziêæ, miejsc i produktów.
W czterech specjalnie przy-
gotowanych salach dworku
w Poroslach cz³onkowie ka-
pitu³y i przedstawiciele me-
diów szczegó³owo zapozna-
wali siê z ofertami wystaw-
ców ubiegaj¹cych siê o lau-
ry Podlaskiej Marki Roku.
Kandydaci zaprezentowali
siê z jak najlepszej strony.
Do odwiedzania stoisk za-
chêca³a skoczna muzyka,
zapachy potraw, piêknie
ubrani w staropolskie stroje

gospodarze oraz ciekawe
prezentacje multimedialne i
kolorowe wydawnictwa.

Prezentacja zakoñ-
czy³a siê zamkniêtym posie-
dzeniem Kapitu³y Konkur-
su, podczas której wskazani
zostali zdobywcy najwy¿-
szych laurów, a tak¿e ci spe-
cjalnie wyró¿nieni. Oficjal-
ne wyniki konkursu do pu-
blicznej wiadomoœci bêd¹
podane 27 marca, podczas

Prezentacja  dla  marsza³ka?
uroczystej gali w gmachu
Opery i Filharmonii Podla-
skiej.

***
Bardzo ciekawa, choæ

chwilami przypominaj¹ca
prowincjonalny jarmark im-
preza siê odby³a. Napraco-
wali siê jej bohaterowi, czy-
li przedstawiciele firm, pro-
ducentów, instytucji walcz¹-
cych o Markê Roku. Praco-
wicie ten czas spêdzi³a ka-
pita³u konkursu, choæ dzia-
³a zaskoczona przez mar-
sza³ka województwa podla-
skiego, Jaros³awa Dworzañ-
skiego. W momencie rozpo-
czêcia kolejnego etapu prac
jury marsza³ek og³osi³, ¿e on
tak¿e jest jurorem i bêdzie

decydowa³ o przyznaniu na-
gród. No có¿, organizator
mo¿e zawsze zmieniæ regu-
³y konkursu. Tylko, co z pre-
sti¿em tego przedsiêwziê-
cia?

Jak ju¿ pisa³em napra-
cowali siê wszyscy i by³o co
ogl¹daæ. Szkoda tylko, ¿e
ogl¹daj¹cych by³o tak nie-
wielu. Dwudziestoosobowa
kapitu³a, jeden marsza³ek,
jeden cz³onek zarz¹du, kil-

Cd. ze str. 1

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

RÊKODZIE£O ¯YJE W NAS
BEZP£ATNE SZKOLENIE

kochaj¹ swoj¹ ziemiê i pra-
cê oraz produkuj¹ zdrow¹ i
wysokiej jakoœci ¿ywnoœæ.

Spotkanie zgodnie z
planem siê odby³o. Szkoda

tylko, ¿e bez udzia³u zapro-
szonych pos³ów i senatorów.
Nie dotarli, choæ niektórzy
anonsowali, ¿e przyjad¹. Tak
to ju¿ z naszymi reprezen-
tantami, „wybrañcami naro-
du” bywa. Choæ nie z
wszystkim. Na zaproszenie
odpowiedzia³o dwóch po-
s³ów z województwa podla-
skiego. Krzysztof Jurgiel i
Robert Tyszkiewicz pisem-
nie usprawiedliwiali swoj¹
nieobecnoœci na spotkaniu
innymi wa¿nymi obowi¹z-
kami wynikaj¹cymi z ich
obowi¹zków parlamentar-
nych. Pose³ Jurgiel przes³a³
do pañstwa  Golonków d³u¿-
sze pismo, w który napisa³,

m.in.:
„Rz¹d „Prawa i Spra-

wiedliwoœci”, którego by-
³em cz³onkiem w latach
2005- 2006,  zdecydowanie

opowiada³ siê za Polsk¹
woln¹ od genetycznie mody-
fikowanych organizmów. Z
naszej inicjatywy przyjêto 3

kwietnia 2006 r. Ramowe
Stanowisko Polski dotycz¹-
cym organizmów genetycz-
nie zmodyfikowanych

kunastu urzêdników i kilku
dziennikarzy – to byli wszy-
scy, którzy obejrzeli bogate
prezentacje ponad 170 firm,
instytucji, artystów i samo-
rz¹dów. Zabrak³o zwyk³ych
zwiedzaj¹cych, choæby
uczestników g³osowania w
„Gazecie Wyborczej”  na
poszczególnych kandyda-
tów do tytu³u (a wziê³o w
nim udzia³ ponad 20 tysiêcy
osób). Ogl¹daæ by³o napraw-
dê co, jak równie¿ zdobyæ
wiele nowych, ciekawych
informacji o tym co dzieje
siê w ró¿nych zak¹tkach wo-
jewództwa podlaskiego.
Szkoda, ¿e tej widowni za-
brak³o. W przysz³oœci war-
to, by organizatorzy pomy-
œleli o udostêpnieniu takich
prezentacji mieszkañcom
Bia³egostoku. Trzeba doce-
niæ wysi³ek uczestników
prezentacji i urzêdników
pracuj¹cych przy ich organi-
zacji. Nie mo¿e to byæ tylko
demonstracja urz¹dzona dla
jednego marsza³ka i kilku-
dziesiêciu jego zaufanych
ludzi. Cz³onków kapitu³y
konkursu nie bardzo intere-
sowa³o to, co prezentowano
w dworku w Poros³ach. Z
rozmów z nimi wynika³o, ¿e
ju¿ wszystko wiedz¹ z doku-
mentacji konkursowej i
przyszli na posiedzenie z
gotowymi typami. Po co
wiêc to by³o?

Hieronim T. Wawrzynski

W³aœciciele gospodar-
stwa „Kupalle” w Orzeszko-
wie k/Hajnowki, Irena i Ze-
nobiusz Golonko zaprosili w
drugiej po³owie stycznia
podlaskich pos³ów i senato-
rów, aby porozmawiaæ z
nimi o ich stosunku do
wprowadzenia w Polsce
upraw z genetycznie mody-
fikowanymi organizmami.
Spotkanie to zosta³o zapla-
nowane w ramach ogólno-
polskiej, spo³ecznej Akcji
„Tradycyjne i ekologiczne
gospodarstwa zapraszaj¹
parlamentarzystów”. Jego
celem by³o pokazanie po-
s³om i senatorom w prakty-
ce atutów tradycyjnego rol-
nictwa i zimowych uroków
wsi po³o¿onej na skraju
Puszczy Bia³owieskiej. Mia-
³o tak¿e s³u¿yæ uzmys³owie-
niu prostego faktu, ¿e mamy
dobrych rolników, którzy

Orzeszkowo k/Hajnówki

(GMO) oraz zosta³a 27
kwietnia zosta³a uchwalona
ustawa o nasiennictwie.

Mia³em wówczas, i mam
dzisiaj, œwiadomoœæ, ¿e zde-
cydowana wiêkszoœæ Pola-
ków nie chce GMO. Wszy-
scy zdajemy z sobie sprawê,
¿e nie ma mo¿liwoœci
wspó³istnienia i s¹siadowa-
nia roœlin genetycznie mody-
fikowanych z uprawami bez
GMO. ¯adne "izolacje"
przestrzenne nie s¹ w stanie
powstrzymaæ procesu zanie-
czyszczania. Przyjête roz-
wi¹zania prawne mia³y
chroniæ polskie rolnictwo,
œrodowisko naturalne i zdro-
wie polskiego spo³eczeñ-
stwa. Powiedzieliœmy zde-
cydowane „nie” ponadnaro-
dowym korporacjom prze-

mys³u biotechnologicznego.
Nadal opowiadam siê kon-
sekwentnie za Polsk¹ woln¹
od GMO i w tym kierunku
podejmujê wszelkie dzia³a-
nia.”

Pozostali pos³owie i
senatorowie nie zaintereso-
wali siê zaproszeniem od
rolnika, a tym samym tak
wa¿nym problemem, jaki
jest GMO, które w konse-
kwencji bêdzie zdecydowa-
nie wp³ywa³ na losy nasze-
go rolnictwa, rynku ¿ywno-
œci. To jednoznacznie poka-
zuje, jak obecni parlamenta-
rzyœci z woj. podlaskiego
traktuj¹ swoich wyborców i
ich inicjatywy. Nie bêdê tego
ocenia³ - pozostawiam to ku
rozwadze Czytelnikom, któ-
rzy w przysz³ym roku zno-
wu bêd¹ wybieraæ swoich
reprezentantów do Sejmu i
Senatu.

Rolnik zaprasza pos³ów, a pos³owie…

Cd. str. 8
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SPORT

Dnia 5/8 marca
2010r.w hali sportowej Ze-
spo³u Szkó³ im. J.Kostyce-
wicza w Bielsku Podlaskim
przeprowadzono XIV Halo-
wy Mityng w Skoku
Wzwy¿  dla szkó³ podsta-
wowych, gimnazjów i szkó³
p o n a d g i m n a z j a l n y c h
dziewcz¹t i ch³opców. W
Skoku o Tyczce dla dziew-
cz¹t i ch³opców ze szkó³
gimnazjalnych  i szkó³ po-
nadgimnazjalnych.   Zawo-
dy w skoku wzwy¿ rozegra-
no na dwóch skoczniach na
których co godzinê rywali-
zowali kolejno uczniowie
klas IV,V,VI szkó³ podsta-
wowych, nastêpnie klasy

   Szkoły podstawowe -  klasy – IV (ur.1999r.)

         dziewcząt                                                          chłopców                                          
1m Podłaszczyk Gabriela   SP 

Wasilków
120c
m

1m Radziszewski Krzysztof  SP 
Wasilków

125c
m

 2 Pachcjarek Anna          SP 
Wasilków

 110  2 Ancypo  Rafał                 SP 
Wasilków

 125

 3 Hryniewicka Ada          SP 4 
Bielsk

 110  3 Kuderski  Paweł              SP 3 
Bielsk

 125

  

                                                       klasy – V  (1998r.)
1m Dfąbrowska Julia           SP 

Wasilków
130c
m

1m Masłowski Radosław     SP 3 
Bielsk

145cm

 2 Konczerewicz Karolina  SP 3 
Bielsk

 125  2 Popiołek Jacek               SP 3 
Bielsk

 125

 3 Suszyńska Dominika      SP 2 
Bielsk

 125  3 Maj  Rafał                      SP 
Wasilków

 125

                                                           klasy – VI  (1997r.)
1m Siegień Diana                  SP 3 

Bielsk
125c
m

1m Zawadzki Michał          SP 
Wasilków

140cm

 2 Kowerdziej Andżelika   SP 2 Bielsk  125  2 Dorosz  Tomasz             SP 2 
Bielsk

 135

 3 Żero  Magda                   SP 2 Bielsk 125  3 Oksztulski  Kamil          SP 2 
Bielsk

 135

  

                                           Gimnazjum klasy – I  (1996r.)
1m Puchalska Małgorzata      G 3 

Bielsk
145c
m

1m Daniłowski Daniel           G-3 
Bielsk

155c
m

 2 Jaroszewicz Patrycja        G 1 
Bielsk

 140  2 Sieprawski Jakub           G 
Wasilków

 150

 3 Sacharczuk Aleksandra   G 1 
Bielsk

 140  3 Szakacz  Maciej              G 
Wasilków

 150

  
                                            Gimnazjum klasy – II  (1995r.)

1m Osmólska Marta               G 1 
Bielsk

150c
m

1m Bedeniczuk Bartłomiej   G-3 
Bielsk

165c
m

 2 Grygoruk Urszula            G 2 
Bielsk

 135  2 Ostaszewski Damian       G 3 
Bielsk

 155

 3 Starczewska Katarzyna   G 3 
Bielsk

 135  3 Siemieniuk Krzysztof      G 3 
Bielsk

 155

    
                                          Gimnazjum klasy – III  (1994r.)

1m Korniluk  Ewa                   G 3 
Bielsk

161c
m

1m Sawczyński  Piotr           G 3 
Bielsk

190c
m

 2 Zinkowska Justyna           G 1 
Bielsk

 140  2 Grygoruk  Kamil            G 1 
Bielsk

 160

 3 Malec  Diana                      G 3 
Bielsk

 125  3 Zdunek  Dawid               G 1 Bielsk  160

     
                                           Szkoły  Ponadgimnazjalne

1m Jakoniuk Olga (92)         LO 1 
Bielsk

145c
m

1m Sidoruk  Eliasz (91)       LO 2 
Bielsk

185c
m

 2 Kruszewska Roksana(93)LO 1 
Bielsk

 140  2 Bożko Arkadiusz (93)   LO 2 
Bielsk

 180

 3 Sawczuk Emilia (91)      LO 2 
Bielsk

 135  3 Galicki  Mateusz (91)    LO 1 
Bielsk

 175

Klasyfikacja dru¿ynowa
szkó³ podstawowych (suma po 2 zawodników)

dziewcz¹t ch³opców
1. SP  Wasilków -725cm 1. SP   Wasilków  -790cm
  (op. Katarzyna Barcewicz) (op. Edward Ma³achowicz)
2. SP  3 Bielsk Podlaski -720 2. SP  3 Bielsk Podlaski  -765
3. SP  2 Bielsk Podlaski -700 3. SP  2 Bielsk Podlaski  -715
4. SP  4 Bielsk Podlaski -665 4. SP  4 Bielsk Podlaski  -715
Gimnazjum
1. G  3 Bielsk Podlaski -826cm 1. G  3 Bielsk Podlaski -960cm
  (op. Bazyli Leszczyñski) p. P.Niko³ajuk/Stasiuk, W.Wasiluk)
2. G  1 Bielsk Podlaski -815cm 2. G  1 Bielsk Podlaski -925cm
3. G  2 Bielsk Podlaski -515cm 3. G  2 Bielsk Podlaski -880cm

4. G  Wasilków -300cm
Ponadgimnazjalne
1. LO  1 Bielsk Podlaski -285cm 1. LO  2 Bielsk Podlaski-365cm
(op. Dariusz Laszewicz) (op. Eugeniusz Bedeniczuk)
2. LO  1 Bielsk Podlaski -265cm 2. LO  1 Bielsk Podlaski-345cm
3. ZS  1 Bielsk Podlaski -160cm

 SKOK O TYCZCE – GIMNAZJUM

1m Korniluk Ewa  (94)               G-
3 Bielsk

230cm 1m Borowik  Maciej (94)           G-3 
Bielsk

310c
m

 2 Starczewska Katarzyna (95) 
G-3 Bielsk

 220  2 Roszczyc  Adrian(94)           G 
3 Bielsk

 300

 3 Maksimczuk Marta  (94)      G-
3 Bielsk

 210  3 Dunikowski Bartłomiej(94) G 
3 Bielsk

 280

     
                               SKOK O TYCZCE – PONADGIMNAZJALNE

1m  Filipiuk Katarzyna (93)    LO 2 
Bielsk

230cm 1m Bożko Arkadiusz (93)       LO 2 
Bielsk

270c
m

 2 Korzeniecka Justyna (93)  LO 2 
Bielsk

 230  2 Jakimiuk Daniel  (93)       LO 2 
Bielsk

 250

 3 Brzezowska Ewelina (93)   LO 
2 Bielsk

 210   

(kolor czerwony – rekord mityngu)   
Włodzimierz Borowik 

OTWARTY HALOWY MITYNG MIASTA BIELSK PODLASKI W SKOKU WZWY¯ / W SKOKU O TYCZCE
I,II,III gimnazjum, oraz
dziewczêta i ch³opcy szkó³
ponadg imnaz ja lnych .
£¹cznie wziê³o udzia³  150
uczniów z bielskich szkó³ i
tradycyjnie dziewczêta i
ch³opcy ze szko³y podsta-
wowej i gimnazjum w Wa-
silkowie.

Sêdziami g³ównymi
poszczególnych skoczni
byli: W³odzimierz Wasiluk
(dziewcz¹t), Piotr Niko³a-
juk Stasiuk (ch³opców),
tyczki – W³odzimierz Bo-
rowik. Spikerem by³ Jerzy
Czykwin, który  dba³ o
¿ywio³ow¹ atmosferê
wœród licznie zgromadzo-
nej publicznoœci, a muzyk¹

zagrzewa³  zawodników  do
wysokich lotów.

Na podium indywi-
dualnie najlepszym zawod-
nikom pami¹tkowe medale,
puchary, nagrody rzeczowe
-koszulki i pi³ki za ustano-
wienie rekordu mityngu,
oraz puchary dla najlep-
szych szkó³ w klasyfikacji
dru¿ynowej goœcinnie wrê-
czali:  Eugeniusz Berezo-
wiec – burmistrz m. Bielska
Podlaskiego, Piotr Bo¿ko –
z-ca starosty bielskiego, Jan
Zalewski – w-ce przewod-
nicz¹cy Okrêgowego
Zwi¹zku Lekkiej Atletyki,
Waldemar Sad³owski –
przewodnicz¹cy sêdziów

Okrêgowego Zwi¹zku Lek-
kiej Atletyki,  Romuald
Chyliñski – trener KS”Pod-
lasie” w Bia³ymstoku, Eu-
geniusz Bedeniczuk – olim-
pijczyk z Barcelony, Bazy-
li Leszczyñski – dyrektor
Zespo³u Szkó³ z dnjb im J.
Kostycewicza w Bielsku
Podlaskim, Wiktor Miko³a-
juk – przewodnicz¹cy Rady
Rodziców Zespo³u Szkó³ z
dnjb w Bielsku Podlaskim.

Nagrody ufundowa-
ne zosta³y przez Powiatowy
Szkolny Zwi¹zek Sportowy
w Bielsku Podlaskim z do-
tacji Urzêdu Miasta Bielsk
Podlaski i Starostwa Powia-
towego.

W trakcie zawodów
odby³a siê mi³a uroczy-
stoœæ, podczas której Wal-
demar Sad³owski i Jan Za-
lewski  z okazji 80-lecia
Okrêgowego Zwi¹zku Lek-
kiej Atletyki  w Bia³ymsto-
ku wrêczyli pami¹tkowe
medale Burmistrzowi Mia-
sta Eugeniuszowi Berezow-
cowi, oraz nauczycielom
W³odzimierzowi Borowi-
kowi i Eugeniuszowi Bede-
niczukowi. Ponadto Euge-
niusz Bedeniczuk  uhono-
rowany zosta³ srebrn¹ od-
znakê PZLA i br¹zowym
medalem PKOL za zas³ugi
dla ruchu olimpijskiego.

W ostatnim meczu
rozgrywek dru¿yna LUKS
TL ¯ubr Bia³owie¿a poko-
na³ w Kolnie, zespó³ KO-
KiS-u Kolno 3 do 0.

KOKiS Kolno –
LUKS TL ¯ubr Bia³owie¿a
0-3 (18:25, 27:29, 14:25)

¯ubr: Rubiel, Ma³a-
chowski, Zawiœlak, M. Gu-
towski, Biendar, Lewczuk
oraz Bokuniewicz (libero),
Ochryciuk, Androsiuk, Ga-
biec. Trenerzy: M. Gutow-
ski, W. Gutowski.

LUKS Biebrza Lipsk
i LUKS TL ¯ubr Bia³owie-
¿a w dniach 12 – 14 marca
wezm¹ w turniejach pó³fina-
³owych o II ligê. Zespó³ z
Lipska bêdzie gospodarzem
turnieju, a jego przeciwnika-
mi bêd¹: UMKS MOS Wola
Warszawa, MKS Truso Cle-
ar Grupa Wodna Elbl¹g,
AZS Politechnika Lubelska.
Natomiast zespó³ z Bia³o-

Zwyciêstwo z KOKiS Kolno
wie¿y zagra w Wyszkowie.
Program turnieju przedsta-
wia siê nastêpuj¹co (podane
na podstawie informacji ze
strony Campera Wyszków-
www. kscamper.pl):

Pi¹tek  12.03.2010
Wejœcie na halê od

godz. 17:00
godz. 18:00 (rozpo-

czêcie meczu) ¯ubr Bia³o-
wie¿a  -  Wolanka Wola
Osowiñska

godz. 20:00 (rozpo-
czêcie meczu) KS Camper
Wyszków – Omega Rybno

Sobota 13.03.2010
Wejœcie na halê od

godz. 10:00
godz. 11:00 (rozpo-

czêcie meczu) Omega Ryb-
no – Wolanka Wola Osowiñ-
ska

godz. 13:00 (rozpo-
czêcie meczu) KS Camper
Wyszków – ¯ubr Bia³owie-
¿a

Niedziela 14.03.2010
Wejœcie na halê od

godz. 10:00
godz. 11:00 (rozpo-

czêcie meczu) ¯ubr Bia³o-
wie¿a –Omega Rybno

godz. 13:00 (rozpo-
czêcie meczu) KS Camper
Wyszków – Wolanka Wola
Osowiñska

Mateusz Gutowski
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Turniej pi³ki siatkowej w Narwi
Cd. ze str. 2

³owe by³y bardzo wyrówna-
ne i dostarczy³y kibicom
wielu emocji sportowych.
Wyniki meczy pó³fina³o-
wych:

* Leszcze Bia³ystok –
Drewnop³ot Bia³owie¿a 0:2
(23:25, 22:25)

* Narewka – Sisley
Hajnówka 2:1 (25:13, 21:25,
15:11)

Dwa ostatnie mecze
turnieju rozgrywane by³y do
trzech wygranych setów. W
meczu o 3 miejsce dru¿yna
Leszcze Bia³ystok pokona³a
zespó³ Sisley Hajnówka w
stosunku 3:0 (27:25, 25:22,
25:13). W meczu fina³owym
dru¿yna z Narewki zwyciê-
¿y³a 3:0 zespó³ Drewnop³ot
Bia³owie¿a w setach 25:16,
25:23, 25:18.

Klasyfikacja koñcowa
turnieju pi³ki siatkowej o Pu-
char Dyrektora Narwiañ-
skiego Oœrodka Kultury

Borowice k/Karpacza
Atrakcyjny Obóz M³odzie¿owy

w Karkonoszach

Profesjonalna opieka pedagogiczna

3.07. - 16.07.2010r.

Informacje:

Bia³ystok, tel. kom. 724 498 209
KUPIÊ ZIEMIÊ

LUB SIEDLISKO
W POWIECIE HAJNOWSKIM

Krzysztof  £empicki
tel. 515 091 071

e-mail: k.lempicki@poczta.fm

ZAMÓWIENIA

Rolnik zaprasza
pos³ów,

a pos³owie…

A co dalej z ustaw¹ o
GMO? W gmachu Sejmu, 9
lutego odbêdzie siê w tej
sprawie wys³uchanie pu-
bliczne, z którego inicjatyw¹
jego przeprowadzenia wy-
st¹pi³ pose³ Krzysztof Jur-
giel, wiceprzewodnicz¹cy
sejmowej rolnictwa i rozwo-
ju wsi. Udzia³ w nim wezm¹
tak¿e przedstawiciele woje-
wództwa podlaskiego i orga-
nizatorzy akcji „Podlasie
wolne od GMO”. Dyskusja
w Sejmie zapowiada siê nie-
zwykle gor¹ca i rzeczowa,
gdy¿ do udzia³u w niej zg³o-
sili siê ju¿ zarówno zwolen-
nicy, jak przeciwnicy GMO
w naszym kraju.

Hieronim T. Wawrzynski

Cd. ze str. 6

przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Narewka
2. Drewnop³ot Bia³owie¿a
3. Leszcze Bia³ystok
4. Sisley Hajnówka
5-7. Zip Sk³ad Micha³owo,
Weran Narew, Kwant Haj-
nówka

Trzy najlepsze zespo-
³y nagrodzono pucharami
oraz pami¹tkowymi medala-
mi, zaœ pozosta³e dru¿yny
otrzyma³y pami¹tkowe dy-
plomy.

Narwiañski Oœrodek
Kultury serdecznie dziêku-
je Szkole Podstawowej w
Narwi za udostêpnienie sali
sportowej do rozegrania tur-
nieju. Podziêkowania prze-
kazujemy równie¿ Piotrko-
wi Oniszczukowi, Mirkowi
Chilimoniukowi oraz Mi-
cha³owi £apiñskiemu, któ-
rzy sêdziowali turniej, a tak-
¿e dla pani Ani Simoñczuk
za opiekê medyczn¹.

Portal U.G. Narew

W dniu 1 paŸdziernika 2009 r. wesz³a w ¿ycie ustawa
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpiecze-
niu spo³ecznym rolników (Dz. U. nr 79, poz. 667). Pocz¹w-
szy od 1 paŸdziernika 2009 r.  ubezpieczenie spo³eczne rol-
ników ustaje od dnia nastêpuj¹cego po dniu, w którym usta³y
okolicznoœci uzasadniaj¹ce podleganie ubezpieczeniu.

Artyku³ o KRUS w nastepnym numerze ...


