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16 czerwca 1942 r. o œwicie Rajsk zosta³ otoczony przez
Niemców. Rozpoczê³a siê pacyfikacja wsi. By³ to odwet za
ostrzelanie, kilka dni wczeœniej, przez partyzantkê radzieck¹
niemieckiego samochodu. W wyniku ostrza³u zginê³o trzech
niemieckich ¿o³nierzy. Po tym zdarzeniu mieszkañcy spodzie-
wali siê odwetu, ale gdy ten nie nast¹pi³ od razu, ich czujnoœæ
os³ab³a. Niemcy jednak nie zapomnieli i w czerwcowy poranek
mieszkañcom tej podbielskiej wsi zgotowali piek³o. Akcjê nad-
zorowa³ dowódca SS i policji na okrêg bia³ostocki Werner
Fromm. Rozstrzelano 149 mieszkañców, g³ównie mê¿czyzn i
ch³opców, którzy ukoñczyli 16 lat. Jeœli z którejœ rodziny nie
by³o tego dnia w domu mê¿a lub syna, do grupy do³¹czano ko-
bietê z tej rodziny. Pozosta³ych mieszkañców przesiedlono na
teren gminy Boæki i Brañsk, a  m³ode kobiety w wieku 14-16
lat wywieziono na roboty do Rzeszy. Zabudowania wsi, w tym
XVII-wieczn¹ cerkiew, spalono. Po wsi mia³ nie zostaæ ¿aden
œlad.

O tym tragicznym wydarzeniu mieszkañcy Rajska nie
zapominaj¹. M³odszym wydarzenia tego tragicznego dnia przy-
pomina ekspozycja w Wiejskim Domu Kultury oraz œwiadko-
wie tych zdarzeñ,  którym uda³o siê je prze¿yæ, a których jest
ju¿ coraz mniej.

Rajsk

Œmieræ przysz³a o œwicie

Cd. str. 2

Wydarzeniem w spo³ecznoœci miasta i gminy
Brañsk, ale tak¿e województwa podlaskiego, jest przej-
œcie - od 1 lipca br.  - na emeryturê Pani Zdzis³awy Mak-
symiuk, wieloletniej Prezes Banku Spó³dzielczego w
Brañsku.

Twórczyni  sukcesów Banku, która osi¹gnê³a je wspól-
nie z za³og¹ „porzuca” swoje dziecko po 55 latach aktywnego
dzia³ania na rzecz  jego rozwoju i tworzenia historii spó³dziel-
czej bankowoœci na Podlasiu.

Dzisiejsza nasza rozmowa z Pani¹ Prezes jest krótkim
zapisem historii i dowodem na to, ¿e zaanga¿owanie, w³aœciwy
dobór kadr, stworzona atmosfera oraz w³aœciwie podejmowa-
ne decyzje przynosz¹ pozytywne efekty.

BANKOWIEC Z WRA¯LIWYM SERCEM!

Pani Prezes (pozwoli
Pani, ¿e tak nadal  bêdzie-
my siê zwracali) ten wywiad
rozpoczniemy nietypowo.
Proszê zdradziæ, w jakiej
kondycji pozostawia Pani
Bank Spó³dzielczy w Brañ-
sku, którym kierowa³a Pani
40 lat?

- Bank Spó³dzielczy w
Brañsku zrzeszony w Banku
Polskiej Spó³dzielczoœci
S.A. to polski, przyjazny i bez-
pieczny Bank z 87 – letni¹ tra-
dycj¹, nale¿y do czo³ówki ban-
ków spó³dzielczych  w kraju.
Posiada zgodê na prowadze-
nie dzia³alnoœci na obszarze
kraju. Zrzesza ponad 4400 Cd. str. 4

cz³onków, których ubezpiecza
od Nastêpstw Nieszczêœli-
wych Wypadków. Posiada 12
placówek i zatrudnia 107 pra-
cowników.

Partnerami strategicz-
nymi naszego Banku s¹ rolni-
cy, ma³e i œrednie przedsiêbior-
stwa oraz samorz¹dy lokalne,

1 lipca ju¿ po raz szó-
sty nad zbiornikiem wodnym
Otapy – Kiersnówek Wójt
Gminy Brañsk i Gminy Oœro-
dek Upowszechniania Kultu-
ry im. Anny Dernowskiej w
Kalnicy zorganizowali Festyn
rodzinny pod has³em „£¹czy-
my pokolenia”. Upalna pogo-
da sprzyja³a, wiêc nad wodê

£¹czymy pokolenia
Otapy-Kiersnówek

œci¹gnê³y spore rzesze miesz-
kañców gminy.

Imprezê rozpoczê³a
msza œwiêta zakoñczona po-
œwiêceniem wody i otwarciem
sezonu letniego oraz okolicz-
noœciowe wyst¹pienie Wójta
Krzysztofa Jaworowskiego.

Tradycyjnie ju¿  najlep-
si uczniowie, którzy w zakoñ-

czonym w³aœnie roku szkol-
nym osi¹gnêli nie tylko wyso-
ka œredni¹ ocen ale wyró¿nili
siê tak¿e spo³eczn¹ aktywno-
œci¹ otrzymali nagrody Wójta
Gminy a ich – wzruszeni - ro-
dzice specjalne listy. Nazwi-
ska nagrodzonych z krótk¹
charakterystyk¹ publikujemy
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Pod patronatem „Wieœci”
„Cykl prezentacji muzycznych zespo³ów regionalnych regionu Puszczy Bia³owieskiej”

organizowanych przez Bia³owieski Oœrodek Kultury

Grodziskie inwestycje
Dzieci z Grodziska ju¿

wkrótce bêd¹ mog³y siê bawiæ
na naszym placu zabaw. Wy-
kona go firma „Novum” z
gminy Pasym. Wartoœæinwe-
stycji wyniesie 104.929,00 z³p-
tych. Zagospodarowany zo-
stanie tak¿e teren przy placu
zabaw. Wójt Gminy Grodzisk
og³osi³ w³aœnie przetarg na

zbudowanie parkingu i odwod-
nienie terenu.

Tak¿e w najbli¿szym
czasie zmieni siê wygl¹d bu-
dynku Urzêdu Gminy. Prze-
targ na jego remont - wartoœæ
prac to kwota 123.033,12 z³o-
tych - wygra³a firma Andrze-
ja Boguszewskiego z Czarnej
Œredniej.                             (w)



mieszkañcami wsi i ostatnimi
¿yj¹cym œwiadkami tragicz-
nych zdarzeñ. Zwiedzili Izbê
Pamiêci. Wed³ug proboszcza
miejscowej parafii ks. Jaros³a-

wa Goduna, na tak¹ wizytê
mieszkañcy Rajska czekali od
dawna. „Chcieli, ¿eby obywa-
tele Niemiec zobaczyli trage-
diê Rajska”. Myœlê jednak, ¿e
o tej tragedii i jej sprawcach
trzeba przypominaæ tak¿e tym
domoros³ym historykom  IPN-
owskiego chowu, wg których
wojna zaczê³a siê 17 wrzeœnia,
a zbrodniê w Polsce pope³niali
mityczni sowieci i hitlerowcy.

Wpajaj¹c m³odym tak¹ hi-
storiê, nie dziwmy siê, ¿e
póŸniej m³odzi ludzie nie
kojarz¹ tych sowietów i hi-
tlerowców ani ze Zwi¹z-
kiem Radzieckim ani
Niemcami. Ale tak bywa,
gdy œlepa nienawiœæ prze-
wa¿a nad rozumem. Mam
nadziejê, ¿e mieszkañcy
Rajska wybacz¹ mi tê koñ-
cow¹ po³ajankê niezbyt
mo¿e stosown¹ w takim
momencie.

Wies³aw Soko³owski
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Tegoroczn¹, 70. roczni-
cê mordu uczczono szczegól-

nie podnioœle. Uroczystoœci
przewodniczy³ Metropolita
warszawski i ca³ej Polski
Sawa. Rozpoczê³a siê ona na-
bo¿eñstwem w miejscowej
cerkwi, a nastêpnie zebrani

Cd. ze str. 1 przeszli na miejsce kaŸni. Tam
pod pomnikiem odby³a siê
g³ówna czêœæ obchodów. Po

raz pierwszy uczestniczy³a w
nich delegacja niemieckich
ewangelików; przewodniczy³
jej pastor Rainer Schafer. Po
zakoñczeniu uroczystoœci nie-
mieccy goœcie spotkali siê z

W  sobotê 23 czerwca Bia³owie¿a ponownie goœci³a u
siebie regionalnych muzyków. Ju¿ po raz drugi odby³ siê kon-
cert realizowany w ramach projektu „Cykl prezentacji muzycz-
nych zespo³ów regionalnych regionu Puszczy Bia³owieskiej”,
który jest finansowany ze œrodków Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podczas koncertu g³ównymi gwiazdami wieczoru by³y
dwa zespo³y z Narwi: Art Pronar i Narva. Goœcinie wyst¹pi³a
równie¿ m³odzie¿owa sekcja zespo³u Ruczajok, dzia³aj¹cego
przy Bia³owieskim Oœrodku Kultury. £adna pogoda sprzyja³a
dobrej zabawie, w której udzia³ wziêli nie tylko mieszkañcy Bia-
³owie¿y, ale równie¿ du¿a rzesza turystów.

- Bardzo siê cieszymy, ¿e nasze imprezy ciesz¹ siê co
raz wiêksz¹ popularnoœci¹ – komentuje Marek Zubrycki, koor-
dynator projektu – ju¿ teraz pragnê wszystkich zaprosiæ na
kolejny koncert, który odbêdzie siê 14 lipca.

Tym razem bêd¹ to „Arie nad stawami”, podczas któ-
rych wyst¹pi pochodz¹cy z Bia³owie¿y tenor Micha³ Skiepko,
soliœci z Bia³orusi z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej z
Grodna.

 Cykl koncertów realizowany jest przez Bia³owieski
Oœrodek Kultury, w partnerstwie z Gmin¹ Bia³owie¿a, Ochot-
nicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ i Nadleœnictwem Bia³owie¿a.

Mateusz Gutowski

Kleszczele

W lutym bie¿¹cego
roku 16 uczniów Zespo³u
Szkó³ w Kleszczelach przy-
st¹pi³o do realizacji programu
„B¹dŸ dobry”. Jego organiza-
torem by³o Stowarzyszenie
Rodziców na Rzecz Pomocy
Szkole „Przyjazna Gmina”.

 Celem Akcji by³o pro-
mowanie wœród dzieci i m³o-
dzie¿y w³aœciwych postaw,
szacunek dla drugiego cz³o-
wieka, premiowanie zacho-
wañ prospo³ecznych i wolon-
tariatu.  M³odzie¿ konkurowa³a
w trzech kategoriach: pomoc

Warto byæ dobrym
drugiemu cz³owiekowi, zaan-
ga¿owanie w œrodowisko kla-
sy, szko³y, spo³ecznoœæ lokaln¹
oraz dzia³ania globalne na
rzecz praw cz³owieka i ochro-
ny œrodowiska. Uczniowie
bior¹cy udzia³ w akcji podda-
wali swoje dokonania i stopieñ
realizacji zaplanowanych dzia-
³añ ocenie klasy. W tajnym
g³osowaniu wybierano jedne-
go finalistê, który - zdaniem
spo³ecznoœci klasowej - najle-
piej wywi¹za³ siê z zaplanowa-
nych zadañ. W wyniku takich
g³osowañ kandydatami do zdo-

bycia g³ównej nagrody – ufun-
dowanej przez Burmistrza
Miasta i Gminy Kleszczele –
zostali uczniowie Szko³y Pod-
stawowej: Szymon Porowski
z kl. I, Maria Markiewicz kl.
II, Martyna Omelianowicz kl.
IV i Natalia Leoniuk z kl. VI.
W rolê przys³owiowej „sierot-
ki” wcieli³a siê Ewa Borona ,
Przewodnicz¹ca Samorz¹du
Szkolnego, która wylosowa³a
zdobywczyniê roweru marki
„Kross”. Zosta³a ni¹ Natalia
Leoniuk.

Og³oszono tak¿e wyni-

ki konkursu regionalnego
”Atrakcje turystyczne gminy
Mielnik”. Jego Laureatami
zosta³y: Ewelina M³odzianow-
ska, Anna Raczkiewicz i Syl-
wia Roszczenko.

Na zakoñczenie, obec-
ny na spotkaniu,  aspirant Je-
rzy Radel wrêczy³ karty rowe-
rowe i motorowerowe kilku-
nastu uczniom szko³y.

(wss)

Fotoreporta¿ na
www.wiescipodlaskie.pl/

internetowewiesci

Kolejny raz rozbrzmia³y
regionalne rytmy

PRZECZYTANE

Donald Tusk po raz
kolejny siêga do kieszeni po-
datnika. Tym razem potrze-
buje kilku milionów z³otych
na nowe samochody dla
swoich kolegów.

Premier po raz kolej-
ny pokazuje, ¿e wie jak na-
le¿y dbaæ o obywateli. Co
prawda dokona³ tego na
przyk³adzie garstki bliskich
mu urzêdników, ale od cze-
goœ trzeba zacz¹æ. Na dzieñ
dobry uzna³, ze nale¿¹ im siê
komfortowe warunki komu-
nikacyjne i postanowi³ spra-
wiæ im nowe pojazdy.

Oficjalnym uzasad-
nieniem jest to, ¿e na stanie
kancelarii s¹ trzy samocho-

Donald Tusk
zamawia
limuzyny

za 5,5 miliona

Cd. str. 6
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W miniony wtorek, tj.
dnia 12 czerwca 2012 r. w
Bia³owieskim Parku Narodo-
wym odby³o siê ekologiczne
œwiêto: Wielki Fe-
styn dzieci i m³odzie-
¿y -  uczestników
tegorocznej edycji
Szkolnego Progra-
mu Ekozespo³ów.

Ten program
to bardzo warto-
œciowa inicjatywa
proekologiczna. Nie
tylko uczy poszano-
wania zasobów œro-
dowiska, ale te¿
wskazuje, jak mo¿-
na oszczêdzaæ
wodê, energiê, a
nawet wzbogaciæ
siê na œmieciach -
poddaj¹c segregacji
nasze domowe odpady! Tym
samym program wdra¿a naj-
m³odszych w zasady ¿ycia
zgodne z rozwojem zrówno-
wa¿onym, o koniecznoœci któ-
rego s³yszymy dziœ niemal¿e
na ka¿dym kroku. Szkolny
Program Ekozespo³ów skiero-
wany jest  do uczniów przed-
szkoli, szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych i ponad gimna-
zjalnych. Bia³owieski Park
Narodowy jest koordynatorem

Wielki Fina³ Szkolnego Programu Ekozespo³ów ju¿ za nami!
programu na Podlasiu.

W tym roku szkolnym
dzia³ania w ramach programu
prowadzi³o 16 placówek. By³y

to przedszkola i szko³y z po-
wiatu hajnowskiego, bielskie-
go, z Zab³udowa, Bia³egosto-
ku a nawet dalekiej I³awy!  W
ró¿norodne akcje w³¹czy³o siê
ponad 700 m³odych ekologów
pod opiek¹ kilkudziesiêciu na-
uczycieli!  Tegoroczna edycja
by³a szczególna pod wieloma
wzglêdami – otó¿ prowadzili-
œmy program po raz dziesi¹ty
- wiêc  „okr¹g³a” rocznica,
otó¿ aktualne has³o brzmia³o:

„Zadbajmy o przyjazny kli-
mat” – zgodnie z polityk¹ na-
rodow¹ pañstwa, jak te¿ my,
jako park narodowy w tej w³a-
œnie edycji postanowiliœmy
szczególn¹ uwagê zwróciæ na
rolê martwego drewna w le-
sie. I uda³o siê, czego do-
wodz¹ sprawozdania poczy-
nione przez koordynatorów
szkolnych programu. A tak¿e
prezentacje, wystêpy, insceni-
zacje pokazane przez dziecia-
ki i m³odzie¿ w trakcie Wiel-
kiego Festynu, bo jak ju¿ tra-
dycja nakazuje, nagradzamy
trud i starania „Eko-
zespo³owiczów”
zapraszaj¹c ich na
podsumowanie,
czyli Festyn. W czê-
œci artystycznej
dzieci pokaza³y, jak
nale¿y dokonywaæ
m¹drych wyborów
w sklepie -  przed-
stawi³y sztukê pod
tytu³em: „Œmieciu
precz”, po raz ko-
lejny namawiaj¹c do segrega-
cji odpadów, a oryginaln¹ „de-
bat¹ spo³eczn¹”  opowiedzia-
³y o nieocenionej wprost roli
martwego drewna w ekosys-
temie lasu. Najstarsi uczest-
nicy Festynu – gimnazjaliœci,

zaprezentowali program
„Owocolandia”, a w nim wa¿-
ne dla wszystkich postulaty:
nale¿y ¿yæ w zgodzie z natur¹,
dbaj¹c o œrodowisko, jedno-
czeœnie prowadz¹c zdrowy
styl ¿ycia, a wiêc gimnastyka,
sport, a komputery i telewi-
zja...oby jak najmniej! Oprócz
wystêpów o przes³aniu ekolo-
gicznym nasi goœcie uczestni-
czyli w grze terenowej, odwie-
dzaj¹c stanowiska edukacyj-
ne w Parku Pa³acowym. A
tam wolontariusze – ucznio-
wie Zespo³u Szkól Leœnych w

Bia³owie¿y „odpytywali” swo-
ich m³odszych kolegów. Oczy-
wiœcie pytania dotyczy³y te-
matów zwi¹zanych z naszym
ekologicznym œwiêtem – jak
dbaæ o œrodowisko, jak chro-
niæ przyrodê i jej zasoby. Po

wrêczeniu dyplomów, podziê-
kowañ,  upominków i nagród,
które ufundowa³ Wojewódzki
Fundusz Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Bia-
³ymstoku, zaprosiliœmy
wszystkich na wspólny posi-
³ek przy ognisku.

 „Czy kiedyœ historycy
z innej planety powiedz¹:
mimo ich zdolnoœci i geniuszu
poszli na dno z powodu braku
powietrza, wody, zdolnoœci
przewidywania?”   Tym zna-
miennym w treœci, wrêcz bu-
dz¹cym niepokój pytaniem za-

koñczyliœmy na-
sze œwiêto.  I
Wierzymy, ¿e Ci
wszyscy, którzy
dziœ goœcili w
Bia³owieskim
Parku Narodo-
wym, rozumiej¹
te powa¿ne s³o-
wa. Mamy te¿
nadziejê, ¿e to
w³aœnie oni, te-
raz i w przysz³o-

œci bêd¹ promowaæ ochronê
naszej Ziemi.

I dlatego warto realizo-
waæ Szkolny Program Ekoze-
spo³ów.

Hanna Schmidt
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z którymi wspólnie realizuje-
my  misjê – „Miejscowy pie-
ni¹dz na potrzeby miejscowe-
go œrodowiska”. Bank stale
wprowadza nowe technologie
i oferuje swoim Klientom sze-
roki wachlarz us³ug. Gwaran-
tuje wysokie oprocentowanie
depozytów, a korzystne  kre-
dytów oraz niskie prowizje i
op³aty. Prowadzi pe³n¹ obs³u-
gê dewizow¹, najszybsze
przekazy pieniê¿ne Western
Union, wspó³pracuje m.in. z
Agencj¹ Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, Fun-
dacj¹ „Fundusz Wspó³pracy”
w ramach programu Agrolinia,
Europejskim Funduszem Roz-
woju Wsi Polskiej.
W swoich placówkach prowa-
dzi punkty doradztwa unijne-
go. Posiada sieæ bankomatów,
wydaje karty p³atnicze, oferuje
Home Banking i obs³ugê ra-
chunków przez internet. 

Gratulujemy! Pani,
wszystkim pracownikom
Banku i jego, dziœ ju¿ histo-
rycznym, poprzednikom.
PrzejdŸmy jednak do Pani
osoby i tego piêknego
zwi¹zku: pracownik – za-
k³ad pracy. Jak to siê zaczê-
³o i kiedy?

- Cha, cha, cha. To ju¿
prawdziwa historia, która roz-
poczê³a siê w 1957 roku, kie-
dy to, po skoñczeniu szko³y
œredniej, podjê³am pracê w
miejscowej Gminnej Kasie
Spó³dzielczej na stanowisku
kontystki.

Dla zaspokojenia cieka-
woœci panów podam, ¿e wów-

czas GKS zatrudnia³ jedynie 7
osób, a przecie¿ obs³ugiwa³
mieszkañców miasta i sporej
gminy, ale nie mia³ takiej mo¿-
liwoœci dzia³ania jak dziœ.

Po roku awansowa³am
i wykonywa³am obowi¹zki re-
ferenta kredytowego, a po 5
latach powierzono mi ju¿ spra-
wowanie powa¿nej funkcji w
bankowoœci – g³ównej ksiêgo-
wej.

W 1972 roku zmar³ kie-
rownik naszego Banku Pan
Ludwik P³oñski, którego bar-
dzo dobrze i mi³o wspominam.
Po œmierci tego ¿yczliwego
nauczyciela zawodu, powie-
rzono mi Jego stanowisko.

Przesz³a wiêc Pani
wszystkie szczeble kariery
zawodowej w Banku.

- Tak to mo¿na w skró-
cie powiedzieæ, a tej drogi nie
¿a³ujê, bo pracê na ka¿dym
wczeœniej zajmowanym  sta-
nowisku znam od przys³owio-
wej podszewki, co póŸniej mi,
ju¿ jako prezes Banku, przy-
da³o siê. Po prostu wiedzia-
³am, czego mogê wymagaæ od
swoich pracowników.

Kobieta objê³a kie-
rowanie bankiem i roz-
pocz¹³ siê jego rozwój.

- Proszê nie przesa-
dzaæ. Terenowe placówki ban-
kowe zaczê³y siê dynamicznie
rozwijaæ, kiedy uzyska³y po
zmianach ustrojowych samo-
dzielnoœæ dzia³ania. Wczeœniej
niczego nie mo¿na by³o zrobiæ
bez akceptacji tzw. „góry”:
najpierw do 1975 r. Central-
nego Zwi¹zku Spó³dzielni
Oszczêdnoœciowo - Po¿ycz-

kowych, a póŸniej Banku Go-
spodarki ̄ ywnoœciowej.

Kiedy wiêc nast¹pi³a
ekspansja kierowanego
przez Pani¹ Banku ?

- Od uzyskania pe³nej
samodzielnoœci w podejmo-
waniu decyzji. W roku 1996,
przejêliœmy Bank Spó³dzielczy
w  Narewce, a nastêpnie w
1999 r. podobne placówki w
Boækach, Wyszkach i Grodzi-
sku. PóŸniej otworzyliœmy
swoje placówki w Bielsku
Podlaskim – 3, Siemiatyczach
– 1, Bia³ymstoku – 2.

Dziœ nasz Bank mo¿e
pochwaliæ siê piêknymi pla-
cówkami wyposa¿onymi w
profesjonalny sprzêt, ale
przede wszystkim pracuj¹c¹
w nich wykszta³con¹, do-
œwiadczon¹ i uprzejm¹ za³og¹.

Wracaj¹c do s³owa
„ekspansja”, wydaje mi siê, ¿e
mo¿na je u¿yæ do pracy na-
szego Banku z dzieæmi w wie-
ku szkolnym. Wyra¿a siê ona
m.in. przez organizacjê Turnie-
ju Wiedzy o Spó³dzielczoœci,
zachêcaniem do oszczêdzania
w Szkolnej Kasie Oszczêdno-
œci, czy te¿ organizacjê, wspó³-
organizacjê lub te¿ wsparcie
wielu  inicjatyw kulturalno –
sportowych na terenie Miasta
i Gminy Brañsk, powiatu biel-
skiego i województwa podla-
skiego.

Porozmawiajmy jesz-
cze o najwiêkszych sukce-
sach do niedawna kierowa-
nego przez Pani¹ Banku.

- Sukcesem Banku jest
to, ¿e: posiada  40 mln kapita³,
posiada prawo dzia³ania na

terenie kraju, przekroczy³
sumê bilansow¹ 300 mln z³. i
ma bardzo dobrych pracow-
ników, z których rekrutuje siê
nowy prezes Zarz¹du BS p.
Stanis³aw Bachurek.

Wielkim nietaktem by-
³oby, gdybym nie powiedzia³a
kilka mi³ych s³ów o wspó³-
twórcy sukcesu  brañskiego
Banku, który wspiera³ moje
dzia³ania przez ponad 30 lat,
jako pracownik i wiceprezes
Zarz¹du – Panu Franciszku
Skowroñskim. Franiu, dziêku-
jê Ci za to! Twoje wsparcie i
za³ogi wspania³e dzia³anie, to
nasz wspólny sukces!

Jakie wyró¿nienie
uwa¿a Pani za najcenniejsze
dla Banku?

- Uwa¿am, ¿e ka¿da
nagroda i wyró¿nienie cieszy.
Tych zwi¹zanych z bankowo-
œci¹ mamy wiele, ale zostali-
œmy te¿ wyró¿nieni za wspie-
ranie inicjatyw zwi¹zanych z
¿yciem kulturalno – sporto-
wym, jak i dzia³añ na rzecz
ratowania ludzkiego ¿ycia. W
pierwszym przypadku Od-
znak¹ Honorow¹ "Za zas³ugi
dla Województwa Podlaskie-
go" (2011 r.) nadan¹ przez
Marsza³ka Województwa
Podlaskiego, a w drugim -
Medale Wra¿liwego Serca
(2010r.) przyznanym przez
kapitu³ê Podlaskiego Stowa-
rzyszenia na Rzecz Transplan-
tologii.

Absorbuj¹ca praca
bankowca nie przeszkodzi-
³a jednak Pani w aktywnym
dzia³aniu spo³ecznym.

- To by³a moja pasja

Cd. ze str. 1 pozazawodowa, któr¹ trakto-
wa³am jako oderwanie od biur-
ka. Przez 4 kadencje by³am
³awnikiem w S¹dzie Rejono-
wym w Bielsku Podlaskim, 4
kadencje radn¹ Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Bia³ym-
stoku, radn¹ Miasta i Gminy
Brañsk, a nawet jej wiceprze-
wodnicz¹c¹. Dwadzieœcia lat
by³am prezesem Brañskiego
Towarzystwa Przyjació³ Dzie-
ci i cz³onkiem zarz¹du woje-
wódzkiego TPD. Dzia³a³am i
dzia³am nadal w wielu innych
organizacjach spo³ecznych, jak
choæby w Podlaskim Stowa-
rzyszeniu na Rzecz Transplan-
tologii, którego notabene je-
stem wspó³za³o¿ycielk¹.

Sukcesów wiele, tak
zawodowych, jak i w dzia³a-
niach spo³ecznych.

- To sukcesy za³ogi
Banku i jego klientów. Jestem
pewna, ¿e brañski Bank nie
zrezygnuje z ju¿ wytyczonej
drogi rozwoju.

Z satysfakcj¹ mogê
powiedzieæ, ¿e mia³am szczê-
œcie spotkaæ na drodze zawo-
dowej ¿yczliwych ludzi, tak
pracowników, jak i klientów
Banku. Dziœ im wszystkim, za
poœrednictwem portalu inter-
netowego „Podlaski Bluszcz”,
za tê ¿yczliwoœæ serdecznie
dziêkujê.

My zaœ, dziêkuj¹c
Pani za ten krótki wywiad,
¿yczymy d³ugich lat ¿ycia w
tak wspania³ej kondycji
zdrowotnej jak dziœ.
Wszystkiego naj…

Wies³aw Soko³owski
Ryszard Œwierczewski

£¹czymy pokolenia

w fotoreporta¿u na stronie
www.wiescipodlaskie.pl/inter-
netowewiesci.  Ta forma wy-
ró¿niania najlepszych uczniów
i honorowania ich rodziców
zas³uguje na najwiêksze uzna-
nie i polecamy j¹ innym gmin-
nym – i nie tylko – w³odarzom.

Jak to na takich festy-
nach bywa czêœæ oficjalna
poprzedza³a przys³owiowe

„gry i zabawy”. Na scenie
wystêpowa³y zespo³y ludowe
„Mianka” i „Patoczanka” oraz
uczniowie ze Szko³y Podsta-
wowej w Holonkach. Trwa³y
rozgrywki sportowe w pi³ce
no¿nej i siatkówce o puchar
Wójta Gminy Brañsk. Festyn
zakoñczy³ koncert „Przeboje
lat 20-tych i 30-tych”, a
gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³
„Forti”.                         (wss)

Cd. ze str. 1
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Marcin Wroñski -

Skrzydlata trumna

Lublin lat trzydziestych
to idealny czas i miejsce na ta-
jemnicz¹ opowieœæ z w¹tkiem
kryminalnym. Mistrz nastroju,
Marcin Wroñski, zaprasza po
raz kolejny.

Jest rok 1936, nocny
stró¿ w Lubelskiej Wytwórni
Samolotów odbiera sobie ¿ycie.
Jak donosi „Express Lubelski i
Wo³yñski”, powód desperac-
kiego kroku to nieodwzajem-
niona mi³oœæ. Kiedy sprawa ma
zostaæ umorzona, Maciejewski
odkrywa, ¿e cia³o w trumnie
nie nale¿y do samobójcy.

Rozpoczyna siê œledz-
two, które ³¹czy pozornie nie-
powi¹zane ze sob¹ zdarzenia.
Komisarz natrafi na aferê prze-
rastaj¹c¹ jego kompetencje. Jak
wówczas post¹pi? Niektóre
fakty pozna dopiero po latach,
kiedy w 1945 roku w celi lu-
belskiego wiêzienia spotka du-
cha z przesz³oœci.

Fa³szywi œwiadkowie,
handlarze narkotyków, k³opo-
tliwe znajomoœci – Lublin
Wroñskiego to Sin City w s³o-
wiañskim wydaniu. Maciejew-
ski musi wnikn¹æ w mroczn¹
tkankê miasta, a przy tym zmie-
rzyæ siê z na³ogiem i po¿¹da-
niem – tymczasem w tle s³y-
chaæ berliñsk¹ œpiewaczkê
Mathi Lirhen i z³owrogie odg³o-
sy nocnych ulic.

Notka:

czyta: Tomasz Sobczak

data premiery: czerwiec

2012

cena detaliczna: 34,90

PLN

 * * * 

Kolacja z zabójc¹ -

Aleksandra Marinina

A jakie cia³o znaleŸli ro-
syjscy œledczy? Anastazja Ka-
mieñska na tropie po raz kolej-
ny! :)

Irina Filatowa, wybitny
naukowiec z instytutu badaw-
czego Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych, zostaje znale-
ziona martwa w swoim miesz-
kaniu. Z pocz¹tku sprawa wy-
daje siê prosta – nieszczêœliwy
wypadek, spowodowany awa-
ri¹ elektrycznoœci. Œledztwo
ujawnia jednak, ¿e by³o to
okrutne i drobiazgowo zapla-
nowane morderstwo. Analityk
milicyjny, major Anastazja Ka-
mieñska, podczas ¿mudnego
dochodzenia ustala to¿samoœæ
sprawcy. Ten jednak dysponuje
niepodwa¿alnym alibi. Nastia,
za zgod¹ zwierzchników, zmie-
nia swój wygl¹d, mieszkanie,
a nawet osobowoœæ, by do-
trzeæ do podejrzanego. Nara¿a
siê na œmiertelne niebezpieczeñ-
stwo – jej tropem pod¹¿a za-
wodowy zabójca...

Kolacja z zabójc¹ to ko-
lejna na polskim rynku, znako-
mita powieœæ „rosyjskiej Aga-
thy Christie”, z intryguj¹c¹
fabu³¹ i sugestywnym obrazem
kryminalnej Moskwy.

Notka:

przek³ad: Margarita

Bartosik

czyta: Roch Siemianow-

ski

data premiery: czerwiec

2012

cena detaliczna: 34,90

PLN

 * * *  

Kacper Ryx i król al-

chemików Mariusza Wollne-

go

to kolejna, czwarta ju¿
czêœæ perypetii bohatera cza-
sów Jagiellonów.

Sensacja miesza siê z
histori¹, krymina³ z powieœci¹
awanturnicz¹ - ten audiobook
potrafi zaskoczyæ.

Nobilitacja, œlub z
Jank¹, stracenie Samuela Zbo-
rowskiego – Kacper Ryx mo¿e
wreszcie odetchn¹æ i cieszyæ
siê ¿yciem. Nic bardziej myl-
nego. Przesz³oœæ powraca w
najmniej oczekiwanym mo-
mencie. Ryx musi po raz kolej-
ny u¿yæ swych inwestygator-
skich talentów, by udaremniæ
spisek ró¿okrzy¿owców, odna-
leŸæ ksiêgê mistrza Twardow-
skiego, ocaliæ rodzinê i unikn¹æ
œmierci.

Notka:

czyta: Tomasz Sobczak

data premiery: czerwiec

2012

cena detaliczna: 34,90

PLN

P.B., informacja nade-

s³ana

Biblioteka akustyczna,

audiobooki, krymina³y, krymi-

na³y na lato

W maju br. do egzami-
nu dojrza³oœci przyst¹pi³o w
Polsce ponad 380 tysiêcy ma-
turzystów. Wiêkszoœæ z nich
raczej zdecyduje siê na studia.
Rekrutacje ju¿ siê zaczê³y.
Wyniki matur poznamy 29
czerwca br. i wtedy maturzy-
œci bêd¹ musieli podj¹æ osta-
teczn¹ decyzjê o wyborze
uczelni. Jak podaj¹ uczelnia-
ne komisje rekrutacyjne, po-
mimo ni¿u demograficznego,
liczba kandydatów na studia
jest zbli¿ona do ubieg³orocznej.
A i gusta przysz³ych ¿aków nie
odbiegaj¹ od tych z lat minio-
nych. Tymczasem zmienia siê
sytuacja na rynku pracy i z
wielu publikacji wiemy, ¿e
wœród absolwentów uczelni
roœnie bezrobocie. Jest ono
wynikiem byæ mo¿e Ÿle doko-
nanego wyboru studiów i bra-

Co tu wybraæ ? CZAS NA STUDIA
ku potrzebnych gospodarce i
nauce kwalifikacji.

W³aœnie w tej kwestii,
kwestii kwalifikacji, w Polsce
nastêpuj¹ du¿e zmiany –
wprowadzana jest bowiem
Polska Rama Kwalifikacji.
Dziœ pracodawca spogl¹daj¹c
na dyplom czy œwiadectwo nie
jest pewny czy ukazane tam
wyniki sprawdz¹ siê w rze-
czywistoœci, czy w ogóle ktoœ
weryfikowa³ tê wiedzê ?
Wprowadzenie Polskiej Ramy
Kwalifikacji, w nieodleg³ej
przysz³oœci pozwoli pracodaw-
cy na bardzo precyzyjne oce-
nienie poziomu kwalifikacji
posiadacza dyplomu czy cer-
tyfikatu, ocenê jego wiedzy,
umiejêtnoœci i kompetencji
spo³ecznych.

Zgodnie z Rozporz¹-
dzeniem Ministra Edukacji

Narodowej w sprawie podsta-
wy programowej kszta³cenia
w zawodach z 7 lutego br.,
nowa klasyfikacja zawodów
obejmuje 8 obszarów, wyró¿-
niaj¹cych 200 zawodów. W
zawodach wyodrêbniono 251
kwalifikacji (w tym 23 zawo-
dy po 3 kwalifikacje na zawód,
72 zawody po 2 kwalifikacje,
98 zawodów po 1 kwalifikacji
oraz 7 zawodów szkolnictwa
artystycznego bez wyodrêb-
nienia kwalifikacji). Jak widaæ
na jeden zawód sk³adaæ siê
bêdzie  wiêcej ni¿ jedna kwa-
lifikacja i w potrzebie ³atwiej
mo¿na bêdzie zmieniæ zawód,
a nie uczyæ siê wszystkiego od
pocz¹tku. S¹ wiêc to dzia³a-
nia pozwalaj¹ce absolwentom
na praktyczne zbli¿enie siê do
rynku pracy.

Ale w najbli¿szych

dniach, tysi¹ce maturzystów
zada sobie pytanie jak¹ uczel-
niê wybraæ ? Tê, która pozwo-
li na uzyskanie dyplomu atrak-
cyjnego na rynku pracy. Siê-
ga siê wiêc po prasowe ran-
kingi, opinie znajomych, oce-
nia oddalenie od domu rodzin-
nego s³u¿¹cego blisk¹ po-
moc¹. A warto siêgn¹æ po
certyfikat „Uczelnia Lide-
rów”, przyznawany przez Fun-
dacjê Rozwoju Edukacji i
Szkolnictwa Wy¿szego. O
przyznaniu tego certyfikatu
decyduje komisja z³o¿ona z
przedstawicieli polskiej nauki,
specjalizuj¹cych siê w proble-
matyce szkolnictwa wy¿sze-
go, systemu edukacji i rynku
pracy.

Komisja nie bierze pod
uwagê popularnie stosowa-
nych w rankingach wskaŸni-

ków iloœciowych, ale ocenia
uczelniê jakoœciowo. W tym
roku certyfikaty „Uczelnia Li-
derów” uzyska³o 48 uczelni z
ca³ej Polski (publiczne uczel-
nie akademickie, pañstwowe
wy¿sze szko³y zawodowe i
uczelnie niepubliczne). Pew-
nie, ¿e trudno bêdzie tam siê
dostaæ – ale warto! Listê
uczelni nagrodzonych certyfi-
katem znajdziemy na stronie
www. f u n d a c j a - e d u k a -
cja.org.pl

Pamiêtaæ nale¿y rów-
nie¿ o tym, ¿e ci którzy nie
dostali indeksu w pierwszym
rozdaniu, musz¹ œledziæ stro-
ny internetowe uczelni, bo-
wiem organizuj¹ one drugi na-
bór na kierunki, na których
zosta³y wolne miejsca i do kie-
dy nale¿y siê tam zarejestro-
waæ. A wiêc powodzenia m³o-
dzi !

(piw)

Audiokrymina³y na lato Bibliotek¹ Akustyczn¹
Lato to tradycyjnie czas czytania krymina³ów. Biblioteka Akustyczna zachêca jed-

nak, by krymina³ów… pos³uchaæ. Jeszcze w czerwcu na rynku pojawi¹ siê znakomite
tytu³y - ciekawe zarówno dla koneserów krymina³u, jak i dla "pocz¹tkuj¹cych", szuka-
j¹cych na rynku wydawniczym autora dla siebie.

Powolutku zbli¿a siê czas ¿niwowania, a wiêc d³ugiego
przebywania w polach. ̄ niwiarzom trzeba daæ jeœæ i chocia¿
ju¿ kos nie u¿ywaj¹, ¿niwiarz musi coœ po¿ywnego skonsumo-
waæ. Proponujemy potrawê, któr¹ jeszcze ciep³¹, mo¿na w bryt-
fannie zawieœæ na pola.

To – ¯eberka w m³odej kapuœcie.
Sk³adniki: 1,5 kg ¿eberek, g³ówka s³odkiej, m³odej kapu-

sty, 2-3 marchewki, 1 czerwona papryka, 2 m³ode cebule, ty-
mianek, ja³owiec, majeranek, kminek, pieprz, sól.

Umyte, pokrojone i osuszone ¿eberka obtoczyæ w przy-
prawach i wstawiæ do lodówki na kilka godzin. Z kapusty zdj¹æ
kilka wierzchnich liœci i wy³o¿yæ nimi dno brytfanny. Na nich
po³o¿yæ ¿eberka i przykryæ je posolon¹   i popieprzon¹ warstw¹
poszatkowanej kapusty, wymieszanej z drobno pokrojon¹ pa-
pryk¹. Na to po³o¿yæ warstwê pokrojonej w talarki marchewki
i cebuli pokrojonej w piórka – posypaæ sol¹, pieprzem i kmin-
kiem i ostatni¹ warstw¹ poszatkowanej kapusty.

Przykryt¹ brytfannê wstawiæ na ok. trzy godziny do pie-
cyka, na ma³y ogieñ. Smacznego !

(Wiaczes³aw Kucharenko)

Nasz k¹cik kucharski

Zbierajmy zio³a lecznicze, bo sezon zbioru w pe³ni. Warto sko-

rzystaæ z tej szansy. To okazja na polepszenie domowych bud¿etów.

W lipcu, w punktach skupu zió³ hajnowskiej spó³ki „Runo”

p³ac¹ za ziele bratka polnego 6,50 z³ za kilogram, jasnoty – 7 z³, marzan-

ki wonnej – 15 z³, przywrotnika – 10 z³, skrzypu polnego – 3 z³.a

Za liœcie bobrka mo¿na otrzymaæ 20 z³, borówki brusznicy, po-

ziomki i czosnku niedŸwiedziego – 10 z³, a miodunki i podbia³u – 9 z³.

Za kwiaty jasnoty – 110 z³, p³atki b³awatka – 130 z³ za kilogram,

koniczyny czerwonej – 15 z³, ró¿y – 30 z³, stokrotki – 28 z³ i akacji – 9 z³.

Hajnowskie „Runo” skupuje kilkadziesi¹t surowców zielarskich.

Zapotrzebowanie rynku na zio³a jest du¿e. Zbierajmy je w dni suche,

po obeschniêciu rosy. I zawsze nale¿y mieæ pewnoœæ, ¿e jest to w³a-

œciwa roœlina.                                                                                         (jc)

Lipiec pachnie zio³ami

HUMOR

Przy wspólnym obiedzie rozmawiaj¹ katolik, protestant, muzu³-
manin i ¿yd.
Katolik: - jestem tak bogaty, ¿e zamierzam kupiæ CitiBank.
Protestant: - Ja jestem bardzo bogaty i kupiê sobie General
Motors.
Muzu³manin: - Ja jestem bajecznie bogatym ksiêciem... Kupiê
Microsoft.
Zapad³a cisza, wszyscy czekaj¹ co odpowie ¿yd. Ten spokoj-
nie zamiesza³ kawê, obliza³ ³y¿eczkê i od³o¿y³ j¹ na spodek.
Popatrzy³ na pozosta³ych biesiadnikowi mówi:
- A ja nie sprzedajê.
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Wiosn¹ tego roku w
gminie Narewka oddano do
u¿ytku kilka nowych, drew-
nianych poczekalni na przy-
stankach autobusów PKS. Te
piêkne ma³e obiekty wybudo-

Nowe poczekalnie

S³onecznego dnia, 23 czerwca br., w piêknej okolicy w
pobli¿u Siemianówki (gmina Narewka), spotkali siê na pikniku,
cz³onkowie Polskiego Zwi¹zku Niewidomych z ko³a tereno-
wego w Hajnówce. Przyj¹³ ich i goœci³ pan Jerzy Bobrowski,
w³aœciciel gospodarstwa agroturystycznego „Bobrowa Zagro-
da”. Goœcie z zainteresowaniem zwiedzili drewniane, zabytko-
we budynki gospodarcze i obejrzeli tradycyjny sprzêt rolniczy z
ubieg³ego stulecia.

By³o i ognisko, poczêstunek i liczne konkursy, miêdzy
innymi w przeci¹ganiu liny, rzutach do celu, wyœcigach zespo-
³owych na nartach wieloosobowych oraz konkurs œpiewaczy.
A na koniec imprezy by³y nawet tañce. Mi³y czas szybko up³yn¹³
i trzeba by³o wracaæ do Hajnówki.

Sponsorami pikniku byli: Urz¹d Miasta w Hajnówce, pie-
karnia „Rogale” w Narewce i Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-
Handlowe „Karmel” z Hajnówki. Organizator sk³ada im za
naszym poœrednictwem serdeczne podziêkowania.

tekst i fot. Jan Cie³uszecki

Wiadomo od lat, ¿e
Lewkowo Stare le¿y na pok³a-
dach gliny. Nic dziwnego, ¿e
konkursy plastyczne przepro-
wadzane s¹ najczêœciej w tym
materiale. Ostatni, VI kon-
kurs, te¿ polega³ na rzeŸbieniu
w glinie. RzeŸby wykonywa-
³y dzieci, m³odzie¿ i doroœli –
w sumie oko³o czterdziestu
osób.

W kategorii uczniów
klas 1 – 3 szko³y podstawo-
wej, pierwsze miejsca zajêli
Tomasz Pañkowski, Karolina
Kondrat i Magdalena Lasota.

Wœród uczestników
klas 4 – 6 szko³y podstawo-
wej, naj³adniejsze rzeŸby wy-
kona³y Krystyna Lasota i
Magdalena Bielawska

W kategorii gimnazjali-
stów pierwsze, równorzêdne
miejsca zajê³y Ewa Sakowicz,
Angelina Skiepko i Gra¿yna
Kajdewicz a wœród doros³ych
triumfowa³y rzeŸbiarki ama-
torki – Kamila Charkiewicz i
Barbara Witomska Gratuluje-
my!

(jc)

NAREWKA           NAREWKA

Letni piknik
poœród ³¹ki pól

Najlepsi
RzeŸbiarze

wano w Olchówce, Nowej
£uce, Lewkowie Starym i w
Œwiniorojach.

Obecnie przygotowy-
wane s¹ kolejne poczekalnie.
Korzystaæ z nich bêd¹ mogli

m.in. mieszkañcy Siemianów-
ki, Tarnopola, Grodziska i
Michnówki. Cieszy taka dba-
³oœæ o pasa¿erów.

(jc)

To stwierdzenie mo¿e
wielu szokowaæ, ale taka jest
prawda, o czym przekonuje
siê wielu ludzi na co dzieñ ko-
rzystaj¹cych z roweru. Wyko-
rzystuje go do przeja¿d¿ki za
miasto czy dojazdu do pracy
unikaj¹c w ten sposób zat³o-
czonego autobusu czy stania
w korkach. Wielu z nich za-
pewne marzy o wyruszeniu na
dalsza wyprawê. Marzy, ma-
rzy ... i na marzeniach siê naj-
czêœciej koñczy. Jak zmieniæ
te marzenia w rzeczywistoœæ?
O tym pisz¹ Ania i Robb Ma-
ci¹g z grup¹ przyjació³ w
ksi¹¿ce „Podrêcznik przygody
rowerowej”.

Rower to wolnoœæ –
pisze jeden z autorów – po-
zwoli na dok³adne obejrzenie
tego co bêdziesz chcia³ zoba-
czyæ. Bêdziesz móg³ siê za-
trzymaæ gdzie zechcesz i na
jak d³ugo zechcesz. A  kolejna
wspó³autorka ksi¹¿ki dodaje.
Z siode³ka wiêcej widaæ. Mo¿-
na siê wszêdzie zatrzymaæ i z

Rower to wolnoœæ
ka¿dym po drodze pogadaæ.
Jest tanio, bo przecie¿ namiot
w sakwach i nie jesteœ zale¿-
ny od autobusów, poci¹gów
czy  noclegów w tanich hote-
lach.

Na trzystu stronach
poradnika , który czyta siê jak
pasjonuj¹c¹ opowieœæ autorzy
dziel¹ siê praktycznymi pora-
dami jak przygotowaæ siê do
rowerowej wyprawy, do-
œwiadczeniami zdobytymi pod-
czas wypraw do ró¿nych za-
k¹tków œwiata. Przestrzegaj¹
te¿ przed potencjalnymi nie-
bezpieczeñstwami i trudno-
œciami oraz radz¹ jak ich uni-
kaæ. Na w³asnym przyk³adzie
pokazuj¹, ¿e realizacja na-
szych marzeñ jest w zasiêgu
rêki, ¿e podró¿ rowerowa jest
bardzo prosta. Wystarczy
wsi¹œæ na rower, zacz¹æ pe-
da³owaæ i .... ju¿.

Wiêc wsiadajmy na ro-
wer i zaczynajmy spe³niaæ
nasze marzenia.

Wies³aw Soko³owski

Anna i Robert „Robb”
Maci¹g oraz przyjaciele –
PODRÊCZNIK PRZYGO-
DY ROWEROWEJ . Helion
Gliwice 2012. cena 39.90 z³

* * *

W nastêpnym nume-

rze praktycznymi poradami

z wyprawy rowerowej po-

dzieli siê z Pañstwem Jerzy

Tokajuk, za³o¿yciel i szef

Klubu Turystyki Rowerowej

„ESKAPADA”

PRZECZYTANE
Donald Tusk
zamawia ...

Cd. ze str. 2
dy s³u¿bowe marki Lancia
Kappa 2,4, wyprodukowa-
ne w 1999 roku. Jednak tak
"Ÿle", jest tylko na papierze.
Od dawna bowiem urzêd-
nicy z otoczenia premiera
korzystaj¹ z wozów Cen-
trum Us³ug Wspólnych. Z
kolei Tusk i osoby objête
ochron¹ BOR, korzystaj¹ z
samochodów Biura.

CUW uzna³o, ¿e sa-
mochodów jest za ma³o i
og³osi³o przetarg na nowe,
œwietnie wyposa¿one limu-
zyny. Jak donosi Fakt, maj¹
one m.in. posiadaæ system
rozpoznaj¹cy zmêczenie
kierowcy, ostrzeganie przed
niepo¿¹dan¹ zmian¹ pasa

ruchu czy system wspomaga-
j¹cy ruszanie pod górkê.

Koszt ca³oœci wycenia-
ny jest na 5,5 miliona z³otych.
Wszystko po to, by naszym
urzêdnikom jeŸdzi³o siê lepiej.
Do 67. roku ¿ycia i jeden dzieñ
d³u¿ej!

Naczelny Politykier Kraju
Ÿród³o: Fakt

*  *  *

„Wobec niekwestiono-
wanego i zas³u¿onego sukce-
su naszej reprezentacji, -
wszak umocniliœmy nasze
miejsce w rankingu – dziwi
nagonka wszelkiej maœci poli-
tyków na prezesa PZPN
Grzegorza Latê. Os¹dzaj¹ go
od czci i wiary. Twierdz¹, ze
jest cz³owiekiem bez honoru i
skupia w sobie ca³e z³o istnie-
j¹ce w polskiej pi³ce no¿nej. I
tu trzeba zadac pytanie: któz
to zarzuca Lacie brak hono-

NIE MIEJCIE
¯ADNYCH Z£UDZEÑ

100 z³otych od pisem-
nego uzasadnienia wyroku.
Ministerstwo Sprawiedli-
woœci zaproponowa³o wpro-
wadzenie op³aty za sporz¹-
dzenie przez s¹d pisemne-
go uzasadnienia wyroku w
sprawach cywilnych.
PRZYPOMNÊ ¯E DZIŒ
KOSZT PISEMNEGO
UZASADNIENIA JEST
WLICZONY W KOSZT
OP£AT S¥DOWYCH.
Ma to pozbawiæ ubogich
mo¿liwoœci odwo³ania siê od
wyroków ni¿szych instancji.
http://prawo.gazetapraw-
n a . p l / a r t y k u l y /
6 2 4 7 0 7 , m s _ p r o p o n u -
je_oplate_100_zl_od_pi-
s e m n e g o _ u z a s a d n i e -
nia_wyroku.html,1,2

Lecz nie koniec ban-
dytyzmu na tym. Kolejne

ru? Polska klasa polityczna,
pozbawiona jakiejkolwiek kla-
sy, wytyka komuœ to, z czego
sama s³ynie. Przez ponad 20
lat nasi politycy zrobili wszyst-
ko, ¿eby rodacy mieli ich za
jedna wielk¹ zgrajê k³amców,
ob³udników i hipokrytów. No-
torycznie co innego myœl¹, co
innego mówi¹, a jeszcze co
innego robi¹. ̄ aden z polity-
ków (podkreœlamy: ̄ ADEN)
nie cieszy siê szacunkiem, po-
wa¿aniem i autorytetem. Przez
lata po wielokroæ udowodnili
nam, ¿e ich s³owa, zapewnie-
nia, deklaracje, oœwiadczenia
psu na budê siê zdaj¹. Nie
maj¹ ¿adnego znaczenia. Dziœ
mówiê, ¿e nie bêdê premierem,
jutro nim zostajê. Dziœ mówiê,
¿e nie bêdê kandydowa³     na
przewodnicz¹cego partii, jutro
startuje w wyborach. Dziœ
mówiê, odchodzê, koñczê de-
finitywnie z polityk¹, jutro zo-

staje senatorem. Dziœ mówiê,
nie by³o w Polsce wiêzieñ
CIA, jutro ³¿ê nadal i idê w
zaparte, choæ dokumenty po-
twierdzaj¹ istnienie owych
przybytków. Tê litanie mogli-
byœmy poci¹gn¹æ na wszyst-
kich stronach Angory. I ci lu-
dzie , których nazwisk nie
wymieniamy, bo wszyscy wie-
dza o kogo chodzi, maja czel-
noœæ mówiæ , kto jest cz³owie-
kiem honoru, na czym polega
godne zachowanie. To jest
dopiero ¿a³osne i ¿enuj¹ce.
Widz¹c œwiête oburzenie pol-
skich polityków, tê histeriê
wokó³ prezesa Laty, cz³owiek
zastanawia siê; bezczelni oni,
g³upi czy jedno i drugie razem
wziête.”

Marek Sobczak
&Antoni Szoak – Kabaret
KLIKA „Angora” nr 26
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25 lipca 2012 r.  Letnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie czas zacz¹æ!
Mecz kobiecej pi³ki no¿nej w oddalonym o 200

kilometrów od Londynu walijskim Cardiff w dn. 25
lipca br. o godz. 16:00 czasu lokalnego rozpocznie
Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Dwa dni póŸniej
odbêdzie siê oficjalna ceremonia otwarcia.

Zmagania sportowe potrwaj¹ 19 dni. Bie¿¹-
ce informacje o Igrzyskach mo¿na znaleŸæ na stro-
nie www.tickets.london2012.com  zaœ o starcie po-
laków na stronie www.pkol.pl

***

216 Reprezentantów Polski na IO w Lon-
dynie, w tym Podlasianie!

Polski Komitet Olimpijski og³osi³ 7 lipca 217-
osobowy sk³ad sportowców na Igrzyska XXX Olim-
piady Londyn 2012.

Przy stole prezydialnym podczas konferencji
prasowej zasiedli: Prezes PKOl Andrzej Kraœnicki,
Wiceminister Sportu i Turystyki Jacek Foks, szefo-
wa Polskiej Misji Olimpijskiej Marzenna Koszew-
ska oraz Sekretarz Generalny PKOl Adam Krze-
siñski.

Sk³ad nie jest jednak jeszcze ostateczny. Pol-
ska Reprezentacja Olimpijska Londyn 2012 mo¿e
siê zwiêkszyæ jeszcze o troje lekkoatletów. Dwójka
zawodników, którym przed³u¿ono termin uzyskiwa-
nia minimum wype³ni³a wprawdzie kryteria miêdzy-
narodowe, ale musi spe³niæ jeszcze krajowe. S¹ to:
siatkarze wieloboistka Karolina Tymiñska - do 21
lipca oraz tyczkarz Pawe³ Wojciechowski - do 30
lipca.

Sk³ad Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej Lon-
dyn2012: :http://olimpijski.pl/pl/files/Download/
Sklad_Reprezentacji_POLSKI_IO_Londyn-2012-
V2.pdf

W tym wspania³ym gronie znalaz³o siê w niej
9-cioro sportowców z klubów województwa podla-

skiego: BADMINTON - kobiety - gra pojedyncza:
Kamila Augustyn (ur. 1982, SKB Suwa³ki), mê¿czyŸ-
ni - gra podwójna: Micha³ £ogosz (1977, SKB Lit-
pol-Malow Suwa³ki), Adam Cwalina (1985, SKB
Litpol-Malow Suwa³ki), gra mieszana - Nadie¿da
Ziêba (1984, Hubal Bia³ystok), Robert Mateusiak
(1976, Hubal Bia³ystok) LEKKA ATLETYKA -
kobiety - 400 m pp³: Anna Jesieñ (1978, Prefbet
Œniadowo £om¿a), mê¿czyŸni - 3000 m z przeszko-

dami: £ukasz Parszczyñski (1985, Podlasie Bia³y-
stok), 4x100 m: Kamil Kryñski (1987, Podlasie Bia-
³ystok) P£YWANIE - kobiety - Diana Soko³owska
(1996, Juvenia Bia³ystok) sztafeta 4x200 m st. dow.

***

Radwañska chor¹¿ym reprezentacji
Kierownictwo Reprezentacji Polski na Igrzy-

ska XXX Olimpiady w Londynie podjê³o decyzjê o
powierzeniu funkcji chor¹¿ego Reprezentacji pod-
czas ceremonii otwarcia Igrzysk (w dniu 27 lipca)
Agnieszce Radwañskiej (tenis). 

Zawodniczka, która wyst¹pi³a w finale wiel-
koszlemowego turnieju na kortach Wimbledonu no-
minacjê przyjê³a z radoœci¹. Godzi siê dodaæ, i¿ bê-
dzie ona bêdzie pierwsz¹ w historii udzia³u Polski w
igrzyskach letnich kobiet¹, która wyst¹pi w roli cho-

r¹¿ego.  W roku 2006 z bia³o-czerwon¹ flag¹ na
ceremonii inauguracji zimowych igrzysk w Turynie
defilowa³a snowboardzistka Paulina Ligocka.

***

Nagrody za londyñskie medale
Podczas konferencji prasowej, na której po-

dano sk³ad Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej Lon-
dyn 2012, og³oszono tak¿e wysokoœci nagród za
wyniki sportowe na Igrzyskach w Londynie.

Za z³oty medal w konkurencjach indywidual-
nych zawodnicy otrzymaj¹ do 120 tys. z³, za srebrny
do 80 tys. z³, a za br¹zowy do 50 tys. z³.

W konkurencjach dru¿ynowych (dru¿yny,
osady, sztafety, deble, miksty, za³ogi) za z³oty kr¹¿ek
ka¿dy zawodnik otrzyma do 90 tys. z³, za medal
srebrny do 60 tys. z³, a za br¹zowy do 37,5 tys. z³.“

•ród³o: Polski Komitet Olimpijski

***

Narodowy Bank Polski wyda³ na Igrzyska
kolekcjonersk¹ monetê dwuz³otow¹.

Mo¿na j¹ nabyæ w ksiêgarniach P.W. Besa-
wa w Bielsku Podlaskim i Hajnówce.

29 VI 2012  w Muzeum i Oœrodku Kultury
Bia³oruskiej w Hajnówce odby³o siê uroczyste otwar-
cie nowej, etnograficznej wystawy „Rzemios³o na
Bia³oruskiej wsi Podlasia”. Wystawa bêdzie trzeci¹
sta³¹ ekspozycj¹ w ofercie hajnowskiego Muzeum.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê w nowo wyre-
montowanej Sali kinowej wyk³adem etnografa – Neli

Szczuki na temat „Dzieje rzemios³a” oraz prezen-
tacj¹ Agnieszki Tichoniuk – autorki wystawy na te-
mat pracy jak¹ wykonano przy aran¿acji ekspozy-
cji.

Wystawa pokazuje kilka tradycyjnych rze-
mios³, które odesz³y w niepamiêæ, wœród nich po-
znamy kowalstwo, garncarstwo, stolarstwo, ko³o-
dziejstwo czy bednarstwo. Ca³oœæ zaaran¿owana jest
w ten sposób, by zwiedzaj¹cy móg³ zajrzeæ do po-
szczególnych warsztatów, podpatrzeæ rzemieœlnika
przy pracy lub porozgl¹daæ siê pod jego nieobec-

Hajnówka ma now¹ wystawê etnograficzn¹!
noœæ. Po wystawie oprowadzi nas lektor zarówno
po polsku jak i bia³orusku oraz angielsku.

Na ekspozycji zgromadzono ok. 400 ekspo-
natów z Bia³ostocczyzny, a blisko 100 z nich pozy-
skano specjalnie dla potrzeb wystawy.    Muzealia
znakomicie uzupe³niaj¹ archiwalne, unikatowe foto-
grafie, niektóre ukazuj¹ nasze tereny nawet 100 lat
temu.

Zarówno wystawa jak i remont Sali kinowej
mo¿liwy by³ dziêki dotacji MSWiA (dzisiejszy MAiC),
Konsulatowi Generalnemu Republiki Bia³oruœ w
Bia³ymstoku, Urzêdowi Marsza³kowskiemu Woje-
wództwa Podlaskiego w Bia³ymstoku oraz Centrum
Kultury Bia³orusi przy Ambasadzie Republiki Bia³o-
ruœ w Warszawie.

 Wystawê mo¿na zwiedzaæ w godzinach pracy
Muzeum!

Zapraszamy!!!
Agnieszka Tichoniuk

ograniczenie do kasacji - tym razem w sprawach
przed NSA. Nowa ustawa ma ograniczyæ pra-
wa obywateli do odwo³ywania siê do Naczelne-
go S¹du Administracyjnego. NSA bêdzie czêœciej
wydawa³ wyroki merytoryczne koñcz¹ce postê-
powanie. Skargi kasacyjne bêd¹ podlegaæ filtra-
cji i s¹d nie rozpozna ju¿ ka¿dego pisma  ujawnia
"Dziennik Gazeta Prawna"… Naczelny S¹d Ad-
ministracyjny w ci¹gu ostatniego roku zosta³ nie-
mal¿e zalany kasacjami od wyroków s¹dów wo-
jewódzkich (w 2011 roku liczba skarg wzros³a o
ponad 20 proc.). Obecnie na wyrok NSA czeka
siê ju¿ blisko 2 lata.

Projekt ustawy przewiduje ograniczenie w
prawie obywatela czy firmy do wniesienia skar-
gi. To s¹d wojewódzki bêdzie filtrowa³ skargi ka-
sacyjne i odmawia³ rozpoznania skarg tzw. pie-
niaczych, bezzasadnych, wnoszonych w z³ej wie-
rze, lub rozwa¿a³, czy odwo³anie do s¹du wy¿szej
instancji ma jakiekolwiek szanse na powodzenie.
Projekt nowelizacji zosta³ wniesiony przez pre-
zesa NSA do Prezydenta RP, który ma go skie-
rowaæ do Sejmu. http://aferyibezprawie.org/ Nie
bywa³a sprawa o mo¿liwoœci wniesienia kasacji
bêdzie decydowa³ s¹d od którego wyroku wnosi
siê kasacjê. Zatem daj¹c zgodê na kasacjê bê-
dzie na wstêpie podwa¿a³ zasadnoœæ wyroku któ-
ry sam ferowa³. Wiêc w jakim celu taki wyrok
wyda³. Nale¿y zatem przypuszczaæ, ¿e wyroki
s¹dów Rzeczpospolitej nigdy skasowane byæ nie
mog¹.

(Harcerz)
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