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Nominacja

Nowy burmistrz Bielska Podlaskiego
Jaros³aw Borowski, dot¹d radny miejski zosta³ wyznaczony na p.o.
burmistrza Bielska Podlaskiego (Podlaskie). Obj¹³ stanowisko po zmar³ym
25 listopada wieloletnim burmistrzu Eugeniuszu Berezowcu - poinformowa³
Podlaski Urz¹d Wojewódzki.
Decyzjê o wyznaczeniu Jaros³awa Borowskiego podj¹³, na wniosek
wojewody podlaskiego, premier Donald Tusk. W radzie miejskiej Bielska
Cd. str. 2

Nowy burmistrz Bielska Podlaskiego
Cd. ze str. 1
Podlaskiego obecny p.o. burmistrz by³ przewodnicz¹cym komisji rewizyjnej, a
tak¿e zastêpc¹ przewodnicz¹cego komisji finansów i bud¿etu miasta.
Borowski bêdzie pe³ni³ swoje obowi¹zki do koñca kadencji samorz¹du.
19 grudnia radni Bielska Podlaskiego, wiêkszoœci¹ g³osów, podjêli bowiem

Przedsiêbiorcy bêd¹ zadowoleni

Zmodernizowana Siemianówka
Od 1 stycznia br. ruszy³o zmodernizowane przejœcie kolejowe pomiêdzy
Polsk¹ i Bia³orusi¹ w Siemianówce.Rozbudowane przejœcie bêdzie obs³ugiwa³o
ruch towarowy,przede wszystkim w zakresie towarów spo¿ywczych,rolnych,drzewnych,energetycznych itp.Teraz na przejœciu odprawi siê dziennie
nawet 8 poci¹gów (obecnie najwy¿ej 4).
Umowê na budowê przejœcia podpisano latem 2012 roku.Po blisko 2
latach budowy powsta³y budynki dla Stra¿y Granicznej,S³u¿by Celnej, drogi,
rampy prze³adunkowe i co najwa¿niejsze - budynek kontroli fitosanitarnej, wieloletni postulat podlaskich przedsiêbiorców. Szwajcarsko-Polski Program Wspó³pracy oraz bud¿et pañstwa wy³o¿y³y na tê inwestycjê 17,5 mln z³otych,a 6,5 mln
z³otych do³o¿y³ wojewoda podlaski.3,5 ha gruntów pod budowê nieodp³atnie
przekaza³a gmina Narewka. Zainteresowanie tym przejœciem niew¹tpliwie wzroœnie,chocia¿by ze wzglêdu na mo¿liwoœæ odpraw artyku³ów roœlinnych i wprowadzania to warów akcyzowych na teren Unii Europejskiej.Powsta³y i powstan¹
nowe miejsca pracy dla naszych mieszkañców.
(wip)
„Bia³owie¿a”

uchwa³ê, by nie przeprowadzaæ przedterminowych wyborów na kilka miesiêcy
przed wyborami samorz¹dowymi, które powinny odbyæ siê jesieni¹ 2014 roku.
Kiedy na sesji 19 grudnia radni wygasili jego mandat, by formalnie móg³
zostaæ kandydatem na tzw. komisarza pe³ni¹cego obowi¹zki burmistrza, Jaros³aw Borowski mówi³ dziennikarzom, ¿e rol¹ takiej osoby jest administrowanie
Urzêdem Miasta i realizacja bud¿etu. Zastrzega³ wówczas, ¿e komisarz nie
prowadzi polityki kadrowej.
(ira)

Uzdolnieni artystycznie stypendyœci
Marsza³ka
Przed Œwiêtami Marsza³ek Województwa Podlaskiego przyzna³ uzdolnionej artystycznie m³odzie¿y stypendia na 2014 rok. Wœród 60 stypendystów znalaz³y
siê m.in.:
Damian Kazberuk z Kurian
Igor Makarski z Lewickich
Julia Mularczyk z Baciut
Adriana Ma³gorzata Prusinowska z Hajnówki
Magda Rachwa³ z Orli
Natalia Szwarc z Bielska Podlaskiego
Damian Patryk Tryniszewski z Siemiatycz
Uroczysta gala wrêczenia stypendiów odbêdzie siê 23 stycznia br. o godz.11
w sali Sejmiku Samorz¹dowego Województwa Podlaskiego.
(w)

Rada powo³ana i odwo³ana
27 listopada ubieg³ego roku Marsza³ek Województwa Podlaskiego podpisa³ zarz¹dzenie w sprawie powo³ania Podlaskiej Rady Po¿ytku Publicznego
na II kadencjê. W sk³ad rady wesz³o 13 przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych, 1 przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, 2 Sejmiku Województwa Podlaskiego i 4 przedstawicieli Marsza³ka. Wrêczenie nominacji zapowiedziano na
godzinê 15.00, 9 grudnia 2013 r. Jednak 7 grudnia w jednej z bia³ostockich
gazet ukaza³ siê artyku³ w którym jego autor podwa¿y³ wyniki wyborów.
Zarzuty postawione w gazecie Marsza³ek okreœli³ w wydanym oœwiadczeniu nastêpuj¹co „ wszystkie 9 osób, które zdoby³y najwiêksz¹ liczbê g³osów
w wyborach do Rady uczestniczy³y w procederze sterowanego zbierania g³osów drog¹ telefoniczn¹ i mejlow¹ przez jedn¹ organizacjê.”
W zwi¹zku zaistnia³¹ sytuacj¹ zarz¹d Województwa Podlaskiego podj¹³
31 grudnia ub.r. decyzjê o wstrzymaniu nominacji i przeprowadzeniu nowych
wyborów przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych.
(w)
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Hajnówka – Warszawa Wschodnia –
Hajnówka
Po wielu latach, dziêki uruchomieniu od 10 stycznia 2014r. interREGIO
„Bia³owie¿a”, powróci bezpoœredni poci¹g ³¹cz¹cy wschodni¹ czêœæ naszego
regionu z Warszaw¹. Poci¹g bêdzie kursowa³ w pi¹tki i niedziele, z uwzglêdnieniem specyficznych dat w okolicach d³ugich weekendów i œwi¹t pañstwowych.
IR „Bia³owie¿a” zapewni dogodne po³¹czenie mieszkañcom Hajnówki,
Czeremchy, Siemiatycz pracuj¹cym i ucz¹cym siê w Warszawie lub Siedlcach.
Bêd¹ mogli bez przesiadek przyjechaæ na weekend w rodzinne strony. A turystom, chêtnie odwiedzaj¹cym tê czêœæ naszego województwa, u³atwi dojazd.
(wss)

Dziêkujemy za nades³ane ¿yczenia œwi¹teczno-noworoczne, które nades³ali:
Bia³owieski Oœrodek Kultury i dyrektor Mateusz Gutowski,
Bo¿ys³aw F. Bogdañski,
Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Bia³ymstoku,
Józef Figura – Warsztat medialny – „Przegl¹d Podhalañski”
Fundacja Aeris Futuro,
Alla Gryc – przewodnicz¹ca Rady Miasta Hajnówka,
Hajnowski Dom Kultury,
Hotel Comfort Pruszków,
red. naczelny Jurek Jurecki – „Tygodnik Podhalañski”,
Grzegorz £abaj z zespo³em redakcyjnym „Nowej Gazety Lokalnej”,
Walentyna £askiewicz – sekretarz Zarz¹du G³ównego BTSK,
Jaros³aw Kutikow i Zarz¹d UKS „Olimpijczyk” Bia³owie¿a,
Jan Kwasowski – rzecznik Marsza³ka Województwa Podlaskiego,
dr Jacek Mianowski – Prezes Zarz¹du Wydawnictwa „G³os W¹growiecki”
Jerzy Mianowski – redaktor naczelny „G³osu W¹growieckiego”
Urszula Miroñczuk – rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Bia³ystok i pracownicy Biura
Komunikacji Spo³ecznej,
Eliza Misiecka oraz zespó³ GENESIS PR,
Miko³aj Pawilcz – Wójt Gminy Narewka wraz z pracownikami,
dr Andrzej Popow,
Portal ksiegarski,
dr Aleksander Prokopiuk – Rektor Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej w Bia³ymstoku,
Jerzy Sirak – Burmistrz Hajnówki,
Skarbnica Narodowa,
Jan Syczewski – przewodnicz¹cy Zarz¹du G³ównego BTSK
prof. dr hab. Józef Szab³owski – Rektor Wy¿szej Szko³y Finansów i Zarz¹dzania,
Katarzyna Stankiewicz - Wy¿sza Szko³a Finansów i Zarz¹dzania,
red. Tadeusz Szereszewski,
dr Jan Szomburg – Prezes Zarzadu Instytutu badañ nad Gospoadrk¹ Rynkow¹, Organizator Kongresu Obywatelskiego,
Ryszard Œwierczewski – redaktor naczelny portalu internetowego „Podlaski Bluszcz”|
Elwira Tymczyszyn i personel hotelu „Lipowy Most Golf Park”,
Jaros³aw Zieliñski – pose³ na Sejm RP
Zuzanna Wolska – Multimedia Polska,
Henryk Zalewski – Gminny Oœrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach,
Zespó³ Z³otych Wyprzeda¿y w Warszawie.
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Spotkania wigilijne i uroczyste przekazanie Betlejemskiego Œwiat³a Pokoju
w Bielsku Podlaskim
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
poprzedza czas wigilii organizowanych
przez szko³y, stowarzyszenia, zak³ady
pracy. Ekumeniczn¹ Wigiliê dla
uczestników Uniwersytetu Trzeciego

saczyk. „Ta jedna noc odmieni³a ca³y
œwiat. Na ziemi pojawi³y siê œlady stóp
Boga Cz³owieka. Niech te œlady prowadz¹ do naszych domów, tak jak dziœ
doprowadzi³y nas do spotkania we

Wieku zorganizowano ju¿ po raz kolejny w Osiedlowym Domu Kultury w
Bielsku Podlaskim. By³y ¿yczenia Bo¿enarodzeniowe oraz wspólne œpiewanie kolêd. Na wigilijnych sto³ach znalaz³y siê tradycyjne potrawy wigilijne.
Podobne spotkanie by³o w Klubie Abstynenta „Promieñ” w Bielsku Podlaskim, które rozpoczê³o ju¿ 21 rok swojej dzia³alnoœci.
Nastrój rodzinnych œwi¹t przybli¿yli studenci wed³ug przygotowanego scenariusza przez Tamarê Ru-

wspólnocie uniwesyteckiej – mówi³a
Tamara Rusaczyk, przewodnicz¹ca
Bielskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Jest to ju¿ trzeci rok dzia³alnoœci Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Spotkanie by³o okazj¹ do przypomnienia wielu przedsiêwziêæ realizowanych
podczas spotkañ o zasiêgu krajowym
i miêdzynarodowym. A Bielski Uniwersytet zapewnia ciekawe zajêcia
swoim s³uchaczom. St¹d te¿ inicjatywy te zachêcaj¹ do wyjœcia z domu i

nawi¹zywania kontaktu z innymi ludŸmi. Albowiem najwa¿niejszym zadaniem jest aktywizacja spo³eczna studentów. St¹d te¿ studenci uczestnicz¹
w edukacji z ró¿nych dziedzin nauk,
profilaktyki zdrowia, kultury i sztuki,
nauk spo³ecznych i ekonomicznych,
nauk technicznych. Prezentuj¹ tak¿e
swój dorobek kulturalno-spo³eczny.
Studenci s¹ aktywni na licznych konferencjach. Dziœ nie wyobra¿aj¹ ju¿
sobie ¿ycia bez tych spotkañ. Poza
edukacj¹ w styczniu planuj¹ spotkanie integracyjne.
19 grudnia na Placu im. Jana

opiekê Œwiat³o Pokoju, które póŸniej
zanieœli do szkó³, instytucji.
Spotkaniu towarzyszy³o has³o
„WyjdŸ z cienia. Poka¿ dobro!”. Przes³anie to s³u¿y³o refleksji, któr¹ skierowa³ hm Andrzej Bajkowski, komendant Bia³ostockiej Chor¹gwi ZHP
przekazuj¹c ogieñ. – Œwiat³o to wskazuje drogê do ci¹g³ego naszego rozwoju i doskonalenia siê – mówi³ starosta S³awomir Jerzy Snarski.
W uroczystoœci wziê³y udzia³
gromady zuchów, harcerzy, przedstawicieli policji, stra¿y po¿arnej, duchowieñstwa, uczniowie bielskich szkó³

Paw³a II przy miejskim ratuszu w Bielsku Podlaskim mia³o miejsce uroczyste przekazanie Œwiat³a Betlejemskiego, gdzie harcerze przyjêli pod swoj¹

podstawowych i gimnazjów. Plac
przed ratuszem wype³nili tak¿e licznie zebrani mieszkañcy miasta.
(szet)

Gender
Przez media przetacza siê w
ostatnich tygodniach lawina informacji,publikacji,wywiadów,polemik
na temat gender.W ostatnich latach
to pojêcie pojawia³o siê nader sporadycznie.Coœ wspominano o studiach gender,o wymogach gender w
prawie Unii Europejskiej,ale nikt
specjalnie nie dr¹¿y³ tego tematu.Do czasu gdy tym pojêciem czy
ideologi¹ nie zaj¹³ siê Koœció³ katolicki.No i mamy burzê,nie tylko
medialn¹,ale i ideologiczn¹,religijn¹,kulturow¹.
Przytaczamy kilka opinii,które byæ mo¿e pozwol¹ na przybli¿enie tematu naszym czytelnikom.S¹ to
opinie autorek wielu tekstów o gender.
prof.Uniwersytetu Warszawskiego,Magdalena Œroda:
Termin "ideologia gender"zosta³
wymyœlony na potrzeby chwili.
Chodzi przede wszystkim o odwrócenie uwagi od afer pedofilskich
w polskim Koœciele.Termin ten zrobi³
niewiarydodn¹ karierê i dziœ jest elementem wielkiej krucjaty Koœcio³a na
rzecz "nowego œrednio wiecza",czyli
powrotu kobiet i mê¿czyzn do tradycyjnych ról.Mamy wiêc wiece,listy,prelekcje (nie tylko w salach katechetycznych), ca³e studia nad którymi

Wieœci Podlaskie

pochylaj¹ siê koœcielni krytycy,a nawet
zagraniczne autorytety,które maj¹ dowieœæ,¿e krytyka gender s³u¿y Bogu,Koœcio³owi i ca³ej Europie (choæ w
ich krajach,jak sami przy znaj¹,opór
przed gender jest bardzo s³aby:ca³a
wiêc nadzieja w katolickiej Polsce).W
istocie chodzi o silny,niemal konwulsyjny opór Koœcio³a wobec cywilizacyjnych zmian.Wobec równoœci,uznania autonomii kobiet,tolerancji i partnerstwa w rodzinie.Koœció³ szuka
utraconego gruntu swojego hegemonicznego panowania,które mia³ do niedawna.
Gender to termin specjalistyczny,u¿ywany przez antropologów,socjologów,kulturoznawców i prawników
na ca³ym œwiecie,którzy badaja istotê
przemian w obrêbie kultur i ich wzajemnych zró¿nicowañ.
Kategoria gender w naukach
spo³ecznych jest stosowana od niedawna.Do konca lat 70-tych badaj¹c
strukturê spo³eczeñstwa polskiego,jego aktywnoœci i warunki bycia,socjologowie badali opinie mê¿ czyzn.Wiedza o spo³eczeñstwie by³a wiêc okrojona.Dopiero gdy wprowadzono kategoriê gender,okaza³o siê,¿e zarówno
problem bezrobocia biedy,jak i struktury gospodarstw domowych wygl¹da zupe³nie inaczej.Bieda jest sfemi-

nizowana,w³adza zmaskulinizowana.Zarobki nierównomierne,mo¿liwoœci pracy i robienia karier drastycznie
zró¿nicowane na niekorzyœæ kobiet.
Badania takie maj¹ wartoœæ
zarówno poznawcz¹,jak i praktyczn¹:
by walczyæ z bied¹,trzeba wiedzieæ,jak¹ ona ma p³eæ (gender),bo dla
kobiet i mê¿czyzn œcie¿ki wychodzenia z biedy powinny byc inne.
Zw³aszcza gdy wiemy,¿e bieda
dotyka przede wszystkim kobiet samotnie wychowuj¹cych dzieci lub mê¿czyzn wytr¹conych z rynków pracy.
Barbara Limanowska,konsultantka ONZ i OBWE w dziedzinie praw kobiet i polityki genderowej,obecnie ekspertka European Institute for Gender Equality
(EIGE):
Gender jest teori¹ - nie ideologi¹ - z obszaru wiedzy humanistycz
nej,która pozwala patrzeæ na zmianê
stosunków spo³ecznych poprzez reakcje miêdzy mê¿czyznami i kobietami.Na to,jakie funkcje pe³ni³y i pe³ni¹
w danym okresie kobiety,a jakie mê¿czyŸni.Gender zadaje pytania.O to,kto
ma w³adzê,kto korzyœci,kto jakie obowi¹zki i przywileje.Zadawanie tych pytañ i znajdowanie obiektywnych odpowiedzi ideologi¹ nie jest.Oczywiœcie
odpowiedzi mog¹ byæ niewygodne.I

tutaj dochodzimy do sedna sprawy:
poznawanie i rozumienie stosunków
w³adzy prowadzi do wniosków,które
mog¹ byæ trudne doprzyjêcia.Dla
kogo? Dla osób,które tê w³adzê maj¹.Bardzo trudno ¿egnaæ siê z przywilejami,je¿eli nie rozumie siê,¿e zmiana
stosunków spo³ecznych mo¿e przynieœæ korzyœci.
Na przyk³ad narzêdziem zwanym index gender,zbieramy dane dotycz¹ ce ró¿nic sytuacji kobiet i mê¿czyzn w ró¿nych krajach.Badamy podkatem genderowym takie obszary
jak:praca,pieni¹dze,wiedza,czas, w³adza i zdrowie.100 punktów oznacza
ca³kowit¹ równoœæ.Nikt tylu nie dosta³.Ze œredniej wysz³o,¿e Europa jest
w po³owie drogi do równoœci.Polska
zebra³a w sumie 44 punkty.Nie jest
Ÿle,du¿o kobiet u nas pracuje(64pkt.),ale najgorzej jest z czasem
wolnym, dostaliœmy tylko 20 punktów.Szwecja i Finlandia otrzyma³y po
63 punkty,Dania a¿ 64.
Kiepsko jest z dostepem kobiet
do w³adzy.Polska otrzyma³a 34 punkty.Najlepiej jest w Szwecji,która dosta³a 74 punkty,i Finlandii - 68 punktów.Badano liczbê kobiet w parlamencie,samorzadach, na ministerialnych
stanowiskach.Polska jest poni¿ej œredniej europejskiej.
(wybra³: sak)
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Przedruk dokonany
za zgod¹ redakcji „Dziennika Trybuna” oraz autorki wywiadu.
Biografia profesora
Karola Modzelewskiego
na „Wikipedii”.
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NAREWKA

NAREWKA

Spotkanie

NAREWKA

wigilijne

30 grudnia 2013
roku w Narewce (powiat hajnowski) odby³o siê spotkanie wigilijne
dla osób samotnych z gminy Narewka. Zorganizowali go wójt
gminy, kierowniczka Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej i dyrektorka Gminnego Oœrodka Kultury w Narewce. Chêtnych (by³o ich
ponad 100) na to zebranie dowozi³y
autobusy szkolne. Przybyli ksiê¿a
prawos³awni z Narewki i z Siemianówki oraz ksi¹dz katolicki z Narewki.
Ekumeniczn¹ imprezê otworzy³ wójt Miko³aj Pawilcz. Z³o¿y³
¿yczenia œwi¹teczne i noworoczne.
By³a te¿ wspólna modlitwa.

Najpierw kolêdy prawos³awne i katolickie œpiewa³y dwa zespo³y artystyczne: „Narewczanki” i
zespó³ m³odzie¿y ze szko³y. Po podzieleniu siê op³atkiem i prosfor¹
ju¿ w czasie wieczerzy wigilijnej
œpiewali wszyscy uczestnicy. Niektóre piêkne kolêdy prawos³awne
œpiewano pod kierunkiem proboszcza parafii w Siemianówce Miko³aja Szabelana.
Za organizacjê wigilii dla osób
samotnych w imieniu wszystkich
obecnych (w tym so³tysów z Guszczewiny i z Lewkowa Nowego)
podziêkowa³a organizatorom so³tys
Narewki Walentyna Pacewicz.
Tekst i fot. Jan Cie³uszecki

Transgraniczna Konferencja w Czeremsze
28 listopada 2013 roku odby³a
siê w Czeremsze konferencja rozpoczynaj¹ca projekt pn. „Poprawa transgranicznego systemu ochrony œrodowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowê infrastruktury kanalizacyjnej”.

Projekt jest realizowany przez
gminê Czeremcha we wspó³pracy z
Miejskim Komitetem Wykonawczym
miasta Wysokie (Republika Bia³oruœ),
stowarzyszeniem Samorz¹dów Euroregionu Puszcza Bia³owieska oraz
Miejskim Zjednoczonym Przedsiêbiorstwem Wielobran¿owym Gospodarki
Komunalno-Mieszkaniowej „Kamienieckie ¯KCH” i finansowane ze
œrodków Europejskiego Instrumentu
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S¹siedztwa i Partnerstwa w ramach
Programu Wspó³pracy Transgranicznej Polska – Bia³oruœ – Ukraina 20072013.
Konferencjê otworzy³ Wójt
Gminy Czeremcha – Jerzy Szyku³a,
który przywita³ zaproszonych goœci –
Przewodnicz¹cego Rady Powiatu
Hajnowskiego – Miko³aja Michaluka, Dyrektora Euroregionu
Puszcza Bia³owieska
– Jana Chomczuka,
Burmistrza Miasta
Hajnówka – Jerzego
Siraka, Komendanta
Placówki Stra¿y Granicznej w Czeremsze
– pp³k Konstantego
Germana, Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy –
Nadziejê Sulimê,
przedstawicieli miasta Wysokie – Leonida Biruk – mera miasta Wysokie i
Ludmi³ê Dudar oraz Przedsiêbiorstwa
„Kamienieckie ¯KCh”.
Zastêpca Wójta – Ireneusz Leoniuk przedstawi³ przyby³ym goœciom
g³ówne za³o¿enia projektu, w tym równie¿ planowany koszt i termin jego realizacji, cele i efekty rzeczowe inwestycji oraz jej wp³yw na poprawê
ochrony œrodowiska w obszarze przygranicznym oraz polepszenie wspó³pracy transgranicznej. Planowany termin realizacji zadania to 24 miesi¹ce
od 1 listopada 2013 r. Jego szacowany koszt wynosi 3 841 757,99 EURO,
z czego dofinansowanie w kwocie
3 457 582,19 EURO stanowi 90%
³¹cznych kosztów kwalifikowanych,
natomiast wk³ad w³asny partnerów –
10%. W rezultacie zrealizowanej inwestycji zostanie wybudowana sieæ
kanalizacji sanitarnej o d³ugoœci 8 172
m w gminie Czeremcha oraz 17 500
m w mieœcie Wysokie. Powstanie równie¿ 10 przepompowni œcieków – 3 po

stronie polskiej i 7 po stronie bia³oruskiej. Ponad 3 000 osób po obu stronach granicy uzyska mo¿liwoœæ pod³¹czenia swoich nieruchomoœci do
nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
Podczas konferencji zosta³y
równie¿ zaprezentowane dwa inne

Pañstwowym Zak³adem Naukowym
„Poleski Instytut Rolniczo-Ekologiczny Narodowej Akademii Nauk Bia³orusi”, oraz „Wspólnie chronimy Puszczê Bia³owiesk¹", w którym jednym z
Partnerów Projektu jest Gmina Czeremcha.
Nastêpnie g³os zabra³ Pan Le-

projekty dofinansowane w ramach
Programu Wspó³pracy Transgranicznej Polska – Bia³oruœ – Ukraina 20072013: „Rozbudowa transgranicznego
systemu oczyszczania œcieków w
zlewni rzeki Bug (Zachodni)”, realizowanego przez Gminê Miejsk¹ Hajnówka we wspó³pracy z Przedsiêbiorstwem „Kamienieckie ¯KCh” oraz

onid Biruk – mer miasta Wysokie, który podziêkowa³ za wspó³pracê i zaanga¿owanie przedstawicieli strony polskiej i bia³oruskiej w pozyskiwanie funduszy unijnych na realizacjê wspólnych
przedsiêwziêæ.
Konferencjê uœwietni³ wystêp
lokalnego zespo³u folklorystycznego
Hi³oczka.
(esp)
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PRZECZYTANE
Ma Pan wci¹¿ przyjació³ w s³u¿bach?
Tak
I co mówi¹ o katastrofie smoleñskiej?
Powiem wam, co myœlê. ¯e dane z
czarnych skrzynek trzeba nanieœc na trajkoteriê lotu samolotu. Ale trzeba te¿ sprawdziæ dok³adnie dzia³ania niektórych osób
na pok³adzie.
Których osób?
W stenogramach pilot informuje
dyrektora Kazanê, szefa protoko³u dyplomatycznego, ¿e warunki uniemo¿liwiaj¹
l¹dowanie. Dyrektor odpowiada: „No to
mamy problem”. A cztery minuty póŸniej
wraca do kokpitu i mówi: „Nie ma decyzji
prezydenta, co dalej robiæ?”.
No i co z tego wynika?
By³a rozmowa telefoniczna miêdzy
prezydentem a jego bratem przez telefon
satelitarny. Chcia³bym wiedzieæ, kiedy ta
rozmowa by³a – czy przed informacj¹, ¿e
jest problem z l¹dowaniem, czy po?
Ju¿ pan zmierza do tego, ¿e to Jaros³aw Kaczyñski kaza³ l¹dowaæ.
Interesuje mnie, czy prezydent poinformowany o tym, ¿e jest problem, i zapytany, gdzie ma samolot l¹dowaæ, konsultowa³ z kimœ swoj¹ decyzjê. Tyle.
Czy taka katastrofa mog³a siê zdarzyæ wczeœniej?
Chodzi wam o to, czy za Kwaœniewskiego by³y przestrzegane procedury?
Tak, by³y. I mówiê to z rêk¹ na sercu. Nie
spotka³em siê z sytuacj¹, ¿eby razem z prezydentem lecieli wszyscy dowódcy.
Dlaczego czêœæ z nich nie by³a w
Katyniu trzy dni wczeœniej z premierem?
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To akurat proste. Awanse na kolejne gwiazdki zale¿¹ od prezydenta.
No w³aœnie. Bardzo wiele zale¿y od
decyzji prezydenta. Mo¿e dowódcy chcieli
zaznaczyæ swoj¹ obecnoœæ, bo od tego
zale¿y ich dalsza kariera.
Wojskowa elita na wyœcigi wchodzi³a do prezydenckiego samolotu po
awanse?
Chcia³bym wierzyæ, ¿e nie.
Marek Dukaczewski w rozmowie
z Anit¹ Werner i Paw³em Siennickim „Tygodnik Polska” nr 5
*
- Kraju o takim stopniu nieporz¹dku i korupcji nie mo¿na nazwaæ cywilizowanym - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolit¹" senator PO Jan Rulewski. Jednoczeœnie polityk zwraca uwagê, ¿e odpowiedzialnoœæ za stan pañstwa ponosi ca³a
klasa polityczna. I dodaje: pozycja lidera
w polskich partiach jest zbyt silna, partiom brakuje demokracji. Konfrontacja z
liderem oznacza te¿ konfrontacjê z jego
dworem, który on sam stworzy³.
Zdaniem senatora, PO nie radzi sobie z cywilizacyjn¹ modernizacj¹.
- Za pañstwo odpowiadamy wszyscy, nawet opozycja. Ja czujê siê obra¿ony, gdy premier mnie pozbawia odpowiedzialnoœci za pañstwo i w ten sposób pokazuje, ¿e ja jestem takim ma³ym z³odziejaszkiem, który przyje¿d¿a do Senatu, podnosi rêkê za rz¹dem i bierze w zamian chyba najwiêksze w œwiecie pieni¹dze - deklaruje.
Senator PO Jan Rulewski w rozmowie z "Rzeczpospolit¹"
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