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Szanowni  Pañstwo !

Gor¹co  dziêkujê za

liczne dowody poparcia mo-

jej poselskiej dzia³alnoœci i

wyrazy sympatii z jakimi

spotyka³em siê z Pañstwa

strony.

Jestem jednym z naj-

aktywniejszych pos³ów. W

obronie Pañstwa praw i do-

brego prawa 200 razy prze-

mawia³em z mównicy sej-

mowej oraz z³o¿y³em 846 in-

terpelacji i 704 zapytania.

Wystosowa³em kilkaset in-

terwencji poselskich. Pra-

cowa³em w ponad 39 komi-

sjach i podkomisjach, w tym

nadzwyczajnych. Dziêki

temu uda³o siê rozwi¹zaæ

wiele problemów które Pañ-

stwo zg³aszaliœcie.

 Jednoczeœnie w mo-

ich 6 biurach poselskich

udzieli³em, wraz z wspó³-

pracownikami, kilku tysiê-

cy bezp³atnych porad praw-

nych.

Serdecznie dziêkujê

za wspóln¹ pracê. Proszê o

Pañstwa g³osy.

Z  wyrazami szacun-

ku.

dr Jaros³aw Matwiejuk

Dr Jaros³aw Matwiejuk,
Nr 1 na liœcie Nr 3

Mam 43 lata. Jestem Pos³em na Sejm RP i cz³onkiem

Krajowej Rady Prokuratury. Pe³niê funkcjê Wiceprzewod-

nicz¹cego Nadzwyczajnej Komisji Konstytucyjnej. Pracu-

jê w Komisji Administracji i Spraw Wewnêtrznych oraz

Komisji Obrony Narodowej.

Jestem doktorem nauk prawnych oraz radc¹ praw-

nym. Pracujê jako Prodziekan na Wydziale Prawa Uniwer-

sytetu w Bia³ymstoku oraz w Wy¿szej Szkole Administra-

cji Publicznej w Bia³ymstoku..

Za swoj¹ dzia³alnoœæ publiczn¹ zosta³em uhonorowa-

ny przez Prezydenta RP Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

Zbli¿aj¹ siê wybory. Wielu z nas jeszcze zastanawia
siê… Po pierwsze – czy iœæ na wybory? Jest oczywiste, ¿e
trzeba 9 paŸdziernika na tê jedn¹ chwilê glosowania zaan-
ga¿owaæ siê w sprawy publiczne. To wa¿ne dla demokra-
cji, normalnoœci, dla wszystkich. Ale tak¿e z powodu oczy-
wistej prawdy: je¿eli nie Ty, Wy, Wasi s¹siedzi i Wasza
Rodzina, to parlament wybior¹… inni. Nie zawsze tacy,
którym ufasz, których pogl¹dy podzielasz.

A druga rzecz – na kogo oddaæ g³os?
- Polska potrzebuje zgody i myœlenia o przysz³oœci.

Dlatego do parlamentu powinni trafiæ ludzie kompetentni,
umiej¹cy i chc¹cy rozmawiaæ. – mówi „Wieœciom Podla-
skim” W³odzimierz Cimoszewicz, niezale¿ny kandydat na
senatora w naszym okrêgu.

Jest najbardziej znanym i szanowanym w kraju i œwie-
cie politykiem podlaskim, z ogromnym dorobkiem pañstwo-
wym. Jest s³uchany uwa¿nie przez w³adzê, a przez to jest
skuteczny. Mieszka w naszym regionie i wielokrotnie po-
maga³ w rozwi¹zywaniu tutejszych problemów. Podkreœlaj¹
to m.in. samorz¹dowcy z powiatów hajnowskiego, bielskie-
go i siemiatyckiego. W ostatnich dniach, dziêki inicjatywie
Cimoszewicza i pos³a Tyszkiewicza, zapad³a decyzja o prze-
znaczeniu dla powiatów siemiatyckiego i hajnowskiego 7
milionów z³otych na niezbêdne inwestycje. Jeœli zostan¹
ponownie parlamentarzystami, bêd¹ gwarantami projektu,
który zak³ada, ¿e w kolejnych latach do tych powiatów oraz
bielskiego mo¿e wp³yn¹æ kilkadziesi¹t milionów euro. Je-
œli tak siê stanie, ta czêœæ Podlasia rzeczywiœcie dokona
skoku cywilizacyjnego.

Mniej k³ótni, wiêcej pracy

Bez k³ótni i partyjniactwa

Cimoszewicz nigdy nie znosi³ k³ótliwoœci i g³upoty
oraz partyjnego cwaniactwa, preferuje spokojn¹ pracê. Wi-
daæ to tak¿e w kampanii wyborczej.

- Szanujê rywali i œmiesz¹ ich próby dyskredytowa-
nia mnie czy kogoœ innego. Jeœli ktoœ to robi, to oznacza, ¿e
nie chce, a mo¿e nie potrafi rozmawiaæ o Polsce, Podlasiu,
o problemach tutejszych mieszkañców – powiada W³odzi-
mierz Cimoszewicz. – Ale to nie jest najwa¿niejsze – wy-
bierzcie m¹drych.                                                             (zk)
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Upalna, s³oneczna
niedziela, 25 wrzeœnia br.
by³a t³em dla do¿ynek gmin-
nych w Narwi (powiat haj-

nowski). Narew, kojarzy siê
w Polsce, a nawet w Euro-
pie z produkcj¹ ci¹gników i
innych maszyn rolniczych.
Bo na has³o Narew, dla wie-
lu odzew  to „Pronar”. Tym-
czasem wójt, pan Andrzej
Pleskowicz, zaprezentowa³
liczn¹ „ekipê” doskonale go-
spodaruj¹cych rolników.
Nagrodzeni zostali pami¹t-
kowymi medalami i dyplo-
mami, a szczególnie mi³e
by³o to, ¿e przed do¿ynkow¹
estradê zapraszano ma³¿eñ-
stwa. Bo tylko takie trady-
cyjne, wiejskie, rodzinne
tandemy mog¹ odnosiæ suk-
cesy.

Wœród zaproszonych,

Do¿ynki w Narwi
prominentnych goœci ujrze-
liœmy m. in. senatora RP
W³odzimierza Cimoszewi-
cza, pos³ów na Sejm Euge-

niusza Czykwina i Jaros³a-
wa Matwiejuka wicemar-
sza³ka Województwa Podla-
skiego Walentego Koryc-

kiego, starostê hajnowskie-
go W³odzimierza Pietro-
czuka, wójtów okolicznych
gmin. Tradycyjny bochen

chleba z  tegorocznych zbio-
rów na rêce gospodarza do-
¿ynek, wójta Andrzeja Ple-
skowicza, przekazali  Staro-

sta i Staroœcina Do-
¿ynek, pañstwo
Ewa i Tomasz Hry-
niewiccy z Trze-
œcianki.

Licznie przy-
byli mieszkañcy
gminy podziwiali
atrakcyjn¹ oprawê
artystyczn¹ do¿y-
nek. Wyst¹pi³y ze-
spo³y Narwiañskie-
go Oœrodka Kultury,
„ D o m i s o l k i ” ,
„Œwit” i „Per³a”,
prowadzone przez
pani¹ Mariê Bubka. Rów-
nie¿ zespo³y dzia³aj¹ce przy
parafii prawos³awnej w
£osince, „Zaranoczka”,
„Ramonka”, „Harmoñ”. A
tak¿e œpiewaj¹cy stare pie-
œni ludowe  a capella, zespó³
„Podlaszanki”. Nie zabrak³o
miejscowego „Art. Pronaru”
i goœci z Siemiatycz ( Kape-

la Podlaska) z g³osem Mar-
ka Skomorowskiego. A na
zakoñczenie  do¿ynek do
wspólnej zabawy przygry-
wa³ „Lajland”. Ca³¹ impre-
zê uroczo prowadzi³y dwie
mi³e konferansjerki Mario-
la German i Paulina Pawlu-
czuk.

Wokó³ stadionu rozlo-
kowane zosta³y stoiska z re-
gionalnymi produktami i
wyrobami artystycznymi,
myœliwskimi trofeami i fa-
chow¹ literatur¹ .Listê wy-
ró¿nionych rolników i laure-
atów konkursu KRUS mo¿-
na zobaczyæ na www.na-
rew.gmina.pl .

„Wieœci Podlaskie” z
przyjemnoœci¹ goœci³y na
kolejnej imprezie ukazuj¹cej
rosn¹c¹ si³ê ekonomiczn¹ i
kulturaln¹ podlaskiej wsi.

Wies³aw Pietuch

foto: Wies³aw Soko³owski

Zdaniem ekonomi-
stów, z którymi rozmawia³
Money.pl, zatwierdzony
wczoraj przez rz¹d bud¿et
trzeba bêdzie zmieniaæ.
Wp³ywy do kasy pañstwa
bêd¹ bowiem ni¿sze nawet
o 15 mld z³ ni¿ zak³ada eki-
pa Donalda Tuska. Wszyst-
ko przez zbyt optymistycz-
ne za³o¿enie, ¿e w przy-
sz³ym roku PKB wzroœnie o
4 procent. Specjaliœci nie
maj¹ z³udzeñ, ¿e realny
wzrost to maksymalnie 3
procent. A ni¿sze PKB to
ni¿sze wp³ywy do bud¿etu,
zatem dziura bud¿etowa bê-
dzie du¿o wiêksza. Mo¿emy
zap³aciæ za to wszyscy, w
najgorszym scenariuszu ko-
lejn¹ podwy¿k¹ podatku
VAT.

Optymizm szefa fi-

Zabraknie miliardów i Rostowski o tym wie
Demaskujemy rz¹d

nansów i premiera jest nie
do obronienia. To wyborczy
bud¿et, a druga fala kryzysu
pokrzy¿uje te plany - zgod-
nie twierdz¹ eksperci prze-
pytani przez Money.pl.

- Je¿eli chodzi o pro-
gnozowany przez rz¹d
wzrost PKB w przysz³ym
roku, to jest on bardzo opty-
mistyczny. Nale¿a³oby ra-
czej oczekiwaæ, ¿e dynami-
ka wzrostu PKB wyniesie
nie 4, a najwy¿ej 3,2-3,3
procent - ocenia prof. Ma-
rian Noga, by³y cz³onek
RPP.

Wtóruje mu prof. Ry-
szard Bugaj, by³y doradca
ekonomiczny prezydenta. -
To typowo wyborczy bud¿et,
dynamika PKB jest prze-
strzelona o mniej wiêcej 1
punkt procentowy. Europa

wchodzi w okres stagnacji,
a to oznacza, ¿e popyt na
nasze towary bêdzie mala³.
Nasz eksport jest mocno ko-
operacyjny oraz surowcowy
i na pewno spowolnienie
mocno uderzy w nasze fir-
my - prognozuje. Zdaniem
Bugaja, rz¹d przeszacowa³
te¿ zarówno wp³ywy z po-
datków, jak i pozapodatko-
we. - To ma³o realne i ma³o
rozs¹dne za³o¿enia. Takie
wp³ywy zapisano tylko po to
by domkn¹æ ten bud¿et -
uwa¿a.

Jednak jak wskazali
ekonomiœci, przyrost PKB
ni¿szy o jeden punkt procen-
towy od planowanego, ozna-
cza, ¿e wp³ywy do bud¿etu
mog¹ byæ ni¿sze od zapisa-
nych nawet o 15 miliardów
z³otych. To ponad dwukrot-

nie wiêcej, ni¿ zaplanowa-
no wydaæ na ochronê zdro-
wia, a nawet o prawie trzy
miliardy wiêcej, ni¿ przewi-
dywane wydatki na admini-
stracjê publiczn¹. £atanie tej
wyrwy oznacza realizacjê
czarnego scenariusza, czyli
gor¹czkowych poszukiwañ
dodatkowych oszczêdnoœci
w wydatkach poszczegól-
nych ministerstw, albo
zwiêkszenie zad³u¿enia o
brakuj¹c¹ kwotê.

Balansowanie
na granicy

To jest bardzo du¿e
zagro¿enie, poniewa¿ jeœli
d³ug publiczny przekroczy
próg 55 proc. w relacji do
PKB, czekaj¹ nas dodatko-
we podwy¿ki VAT. W sumie
wzroœnie on do maksymal-
nego dopuszczalnego w Unii

Europejskiej poziomu 25
proc. Rz¹d mo¿e podnieœæ
podatek nawet na trzy kolej-
ne lata. Pozwala mu na to
ustawa, która ju¿ podnios³a
VAT o 1 punkt procentowy.
W razie przekroczenia pro-
gu ostro¿noœciowego VAT
roœnie "z automatu", nie po-
trzeba ju¿ decyzji parlamen-
tu.

Na to zagro¿enie
wskazuje te¿ prof. Ryszard
Bugaj: Wbrew optymistycz-
nym za³o¿eniom rz¹du, spo-
dziewam siê spadku warto-
œci z³otego, a co za tym idzie
wzrostu obci¹¿eñ zwi¹za-
nych ze sp³at¹ naszych d³u-
gów. Ten nad wyraz optymi-
styczny bud¿et trzeba bêdzie
zmieniaæ i to szybciej ni¿ siê
wydaje - kwituje.

Cd. str. 3
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W ostatni¹ niedzielê
wrzeœnia br., w Bia³ymsto-
ku odby³o siê sprawozdaw-
czo – wyborcze zebranie
Bia³oruskiego Stowarzysze-
nia Literackiego „Bia³owie-
¿a”. W minionej kadencji
Stowarzyszenie zajmowa³o
siê g³ównie wydawaniem
ksi¹¿ek bia³ostockich litera-
tów pisz¹cych w jêzyku bia-
³oruskim i mia³o du¿e osi¹-
gniêcia w tej dziedzinie.

Uczestnicy zebrania
jednog³oœnie udzielili abso-
lutorium ustêpuj¹cemu Za-
rz¹dowi. Do planu pracy na
przysz³¹ kadencjê dodali
m.in. wydanie jeszcze w tym
roku almanachu literackiego
z utworami aktualnie pisz¹-
cych autorów, a w przysz³ym
roku zbiorku poetyckiego
zmar³ej w m³odym wieku
poetki z Bielska Podlaskie-
go – Maryli Bazyluk.

Postulowano, ¿e nie-

zbêdne jest zwiêkszenie ilo-
œci spotkañ autorskich w
domach kultury, œwietlicach
wiejskich, a tak¿e w szko-
³ach.

Funkcjê przewodni-
cz¹cego na kadencjê 2011 –
2014 powierzono prof. Jano-
wi Czykwinowi. Do Zarz¹-
du weszli: Wiktor Stachwiuk
jako wiceprzewodnicz¹cy,
Miros³awa £uksza jako se-
kretarz i Halina Twarano-
wicz jako cz³onek Zarz¹du.

Warto dodaæ, ¿e Bia-
³oruskie Stowarzyszenie Li-
terackie „Bia³owie¿a” ist-
nieje ju¿ 53 lata. W roku
1990 za³o¿ono Bibliotekê
BSL, i w tej serii wydawni-
czej ukaza³o siê dot¹d 81
ksi¹¿ek. W tym roku wyda-
no tomiki wierszy W³odzi-
mierza Hajduka, Miry
£ukszy, Lidii Malinowskiej,
Katarzyny Sienkiewicz i
Jana Czykwina.           ( jc )

Nowe w³adze „Bia³owie¿y“

Czwartkowa „Gazeta
Wyborcza” opublikowa³a
wyniki sonda¿u  o wizerun-
ku liderów partii jaki prze-
prowadzi³ CBOS.  Wyniki
opatrzy³ komentarzem Woj-
ciech Szacki. Nie wiem czy
pisz¹c swój komentarz  wie-
dzia³ o czym pisze czy chcia³
pokazaæ czytelnikom gazety,
¿e komentarzom wierzyæ nie
nale¿y, lecz samemu wyci¹-
gaæ wnioski. Jeœli to ostatnie
mia³ na myœli to chwa³a mu
za to. Ale wróæmy do wyni-
ków sonda¿u.

Wed³ug Beaty Rogu-
skiej z CBOS-u  „W stosun-
ku do wszystkich liderów
przewa¿a opinia, ¿e kieruj¹
siê w swej dzia³alnoœci nie
tyle dobrem Polski, ile
przede wszystkim interesem
w³asnej partii.”. Uczestnicy
sonda¿u ocenili, ¿e w naj-
wiêkszym stopniu dobrem
Polski kieruje siê Waldemar
Pawlak (33%), nastêpnie Ja-
ros³aw Kaczyñski (28 %),
trzeci w sonda¿u jest Donald
Tusk, a czwarty Grzegorz
Napieralski. To wyniki son-
da¿u. Najciekawsze s¹ jed-
nak wnioski jakie z tych wy-
ników wyci¹ga autor artyku-
³u. Ograniczê siê do porów-
nania dwóch polityków: Do-
nalda Tuska i Grzegorza Na-
pieralskiego. Osi¹gniête
przez nich wyniki niewiele
siê ró¿ni¹, wspomniane
wnioski bardzo. 65 % uczest-

ników sonda¿u uzna³o, ¿e
Donald Tusk jest sympatycz-
ny, tylko o 1 pkt mniej otrzy-
ma³ Grzegorz Napieralski
(64 %). Za polityka inteli-
gentnego uzna³o Tuska 62%
badanych, a Napieralskiego
60%. 45 % uzna³o, ¿e Tusk
jest politykiem kompetent-
nym, niewiele mniej bo 40 %
oceni³o w ten sam sposób
Napieralskiego. Jak Pañstwo
widzicie wyniki s¹ napraw-
dê bardzo zbli¿one,  w gra-
nicach b³êdu statystycznego.
Natomiast jak to zostaje oce-
nione?

W gazecie czytamy, ¿e
„Z badania Tuska wy³ania

siê portret cz³owieka zdolne-

go zjednywaæ sobie sympa-

tiê i obdarzonego wieloma

atrakcyjnymi spo³ecznie ce-

chami, z drugiej strony –

polityka i szefa rz¹du nie-

spe³niaj¹cego oczekiwañ”

„Wizerunek Grzego-

rza Napieralskiego jest ra-

czej ma³o wyrazisty. Prze-

wodnicz¹cy SLD dostaje

wiêcej ocen dobrych ni¿

z³ych, ale zbiera du¿o pinii

niejednoznacznych: „ani

taki, ani taki” oraz „trudno

powiedzieæ”  – komentuje
Agnieszka Cybulska z
CBOS.

A na zakoñczenie po-
równajcie  czytelnicy te wy-
niki z tym co s³yszycie o tych
politykach w radio i  telewi-
zji.                                     (sw)

Manipulowanie sonda¿ami

Premier i szef resortu
finansów jednak uspokajaj¹,
¿e w przysz³ym roku nic
nam nie grozi. Z projektu
bud¿etu wynika, ¿e d³ug pu-
bliczny w relacji do PKB w
2011 roku wzroœnie do 53,8
proc. z 52,8 proc. w roku
ubieg³ym, zaœ w 2012 roku
zacznie siê obni¿aæ i wynie-
sie 51,7 proc. Jest zatem re-
zerwa - nawet jeœli d³ug bê-
dzie wy¿szy, to nie przekro-
czy newralgicznych 55 proc.
PKB.                   Money.pl

Zabraknie
miliardów

i Rostowski
o tym wie

Cd. ze str. 2
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W kampanii obiecuj¹ cuda, ale tych g³osowañ siê nie wypr¹
Money.pl sprawdza czyny polityków

Money.pl przeanalizowa³ najistotniejsze z punktu widzenia go-
spodarki i kieszeni obywateli ustawy uchwalone w mijaj¹cej kadencji.
Pokazujemy jak najwiêksze partie g³osowa³y za dobrymi i z³ymi roz-
wi¹zaniami.

Sejm VI kadencji uchwali³ 953 ustawy. To rekord w historii III RP. I
wynik daj¹cy œredni¹ blisko 10 ustaw na posiedzenie. Mog³o byæ wiêcej,
bo przez cztery lata wniesiono do Sejmu 1509 projektów ustaw.

Debatuj¹cy nad nowym prawem pos³owie zabierali g³os ponad 46
tys. razy, ale liczba nie zawsze przechodzi w jakoœæ. Wielu ekspertów mówi
o biegunce legislacyjnej i s³abej jakoœci stanowionego w poœpiechu prawa.
Money.pl przyjrza³ siê najwa¿niejszym z punktu widzenia kieszeni Pola-
ków i gospodarki ustawom przyjêtym w ci¹gu minionych czterech lat.
Wybraliœmy te, które naszym zdaniem sprawiaj¹, ¿e ¿yje siê nam lepiej i te,
których skutki s¹ negatywne. Pokazujemy, kto popiera³ dobre, a kto nieko-
rzystne rozwi¹zania.

Zabrali nam przywileje. I bardzo dobrze
Ustawa przez wielu ekspertów wymieniana jako najwiêksze osi¹-

gniêcie - wspartego przez SLD, które pomog³o odrzuciæ prezydenckie weto
- rz¹du PO-PSL. Tak¿e naszym zdaniem reforma, która odebra³a nadmier-
ne przywileje emerytalne blisko milionowi Polaków jest jedn¹ z najwa¿-
niejszych w ostatniej kadencji.

Uchwalona w 2008 roku odebra³a m.in. kolejarzom, dziennikarzom,
artystom i sprzedawcom - mo¿liwoœæ przechodzenia na wczeœniejsze eme-
rytury. Zosta³y one zast¹pione przez tzw. pomostówki. Umo¿liwiaj¹ one
wczeœniejsze koñczenie pracy osobom wykonuj¹cym swoj¹ pracê w naj-
trudniejszych warunkach, np. przy wytapianiu ¿elaza. Takich pracowni-
ków jest oko³o 250 tysiêcy.

Zamiast 45 mld z³, które w latach 2008-2020 mia³y byæ wydane na
wczeœniejsze emerytury, pomostówki dla pracuj¹cych krócej maj¹ koszto-
waæ do 2040 roku tylko 13 mld z³.

Koniec kuriozalnej Komisji
Jeden z najbardziej nonsensownych tworów prawnych III RP powi-

nien zakoñczyæ swoj¹ dzia³alnoœæ du¿o wczeœniej. Ale i tak fakt, ¿e 1 mar-
ca tego roku Komisja Maj¹tkowa przesta³a istnieæ jest osi¹gniêciem, które
wypada zapisaæ po stronie plusów.

Komisja - w której zasiada³o po szeœciu przedstawicieli Episkopatu i
MSWiA - przez 20 lat przekaza³a Koœcio³owi maj¹tek o wartoœci szacowa-
nej na oko³o piêæ miliardów z³otych. By³a ostro krytykowana za to, ¿e de-
cyzje podejmowa³a bez konsultacji z samorz¹dami. A od jej decyzji nie
mo¿na by³o siê odwo³aæ. Totalnym absurdem by³o to, ¿e nawet wtedy, gdy
efektem ich decyzji by³y wymierne szkody, cz³onkowie komisji nie podle-
gali odpowiedzialnoœci takiej jak urzêdnicy pañstwowi. Ostatecznie los
Komisji przypieczêtowa³y coraz czêstsze doniesienia o mo¿liwej korupcji
przy podejmowaniu decyzji.

Dolali VAT do baku
Pod koniec 2010 roku aby ratowaæ siê przed rosn¹cym d³ugiem pu-

blicznym rz¹d PO-PSL przeforsowa³ kilka ustaw podnosz¹cych stawki po-
datków oraz odbieraj¹cych m.in. przedsiêbiorcom ulgi na samochody z
kratk¹.

Zgodnie z tzw. ustaw¹ oko³obud¿etow¹, która wesz³a w ¿ycie w po-
³owie grudnia 2010 r, od 1 stycznia tego roku podstawowa stawka podatku
VAT, która ma obowi¹zywaæ do koñca grudnia 2013 roku, wzros³a z 22 do
23 proc.

Bez konkurencji - ceny w górê
Ustawa refundacyjna wzbudzi³a najwiêcej kontrowersji spoœród pa-

kietu ustaw zdrowotnych. Wprowadzi³a urzêdowe ceny i mar¿e leków fi-
nansowanych przez NFZ. Sta³¹ cenê leku refundowanego Ministerstwo
Zdrowia ma negocjowaæ z producentem. Od jej wartoœci bêdzie ustalana
urzêdowa mar¿a - w wysokoœci 5 proc. (obecnie 8,91 proc.). Oznacza to,
¿e ceny leków refundowanych nie bêd¹ mog³y byæ ani ni¿sze, ani wy¿sze
od ustalonych. Dotychczas apteki stosowa³y czêsto promocje na leki finan-
sowane przez NFZ, niektóre z nich mo¿na kupiæ nawet za kilka groszy lub
z³otówkê. W ustawie okreœlono limit na refundacjê ze œrodków NFZ na
poziomie 17 proc.

Niemo¿liwe bêdzie jakiekolwiek obni¿enie ceny leku w stosunku do
wartoœci ustalonej przez pañstwo. Eksperci s¹ zgodni co do tego, ¿e jeœli
ustawa spowoduje, ¿e dla pacjentów leki podro¿ej¹ od kilkunastu do nawet
20 proc., a przyczyni siê do tego eliminacja konkurencji.

W ustawie przewidziano ponadto podatek od refundacji leków. P³a-
ciæ go musz¹ koncerny farmaceutyczne, które bêd¹ musia³y oddawaæ 3
proc. zysku z refundacji. Te œrodki bêd¹ przekazywane na konto Agencji
Oceny Technologii Medycznych.

Do koñca 2013 r. bêd¹ te¿ obowi¹zywaæ trzy nowe stawki VAT: 5, 8
i 23 proc. Wprowadzono te¿ 5-procentow¹ stawkê na ¿ywnoœæ, ksi¹¿ki i
czasopisma specjalistyczne.

Platforma post¹pi³a tym samym wbrew swoim wyborczym has³om o
obni¿aniu obci¹¿eñ fiskalnych. Co wiêcej wprowadzi³a zapis umo¿liwiaj¹-
cy utrzymanie do koñca 2013 r. wy¿szych stawek VAT oraz ich podnosze-
nie w kolejnych latach w przypadku przekroczenia progu ostro¿noœciowe-
go 55 proc. PKB przez d³ug publiczny.

Konsekwencje tych decyzji ponieœli wszyscy obywatele, bowiem
wy¿szy VAT uderzy³ ich po kieszeni. Obecnie PO deklaruje, ¿e zrobi wszyst-
ko, ¿eby nie podnosiæ podatków po wyborach, ale jeœli partia ta dalej bê-
dzie u w³adzy to mo¿na siê spodziewaæ, ¿e w przypadku problemów bu-
d¿etowych znowu nie zawaha siê by drenowaæ portfele podatników. PSL
deklaruje natomiast, ¿e chce szybko przywróciæ ni¿sze stawki VAT, ale nie
wydaje siê, ¿eby ugrupowanie to mog³o przeprowadziæ tak¹ zmianê samo-
dzielnie.

Rodzina ju¿ nie na swoim
Nowelizacja przeforsowana g³osami koalicji rz¹dz¹cej przewiduje

stopniowe wygaszanie programu Rodzina na swoim - wnioski na udziela-
nie preferencyjnych kredytów mo¿na sk³adaæ tylko do koñca przysz³ego
roku. Obni¿ona zosta³a tak¿e cena mieszkania, na kupno którego mo¿na
dostaæ dop³atê.

W ten sposób pañstwo wycofuje siê ze wspierania rodzin w mo¿li-
woœci kupienia w³asnego M. Poszerzono za to katalog osób, które mog¹
skorzystaæ z programu. S¹ to obecnie ma³¿eñstwa, w których jeden z ma³-
¿onków skoñczy³ 35 lat (wczeœniej obowi¹zywa³ limit wiekowy), a tak¿e
single.
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JOLANTA  ANDRACKA
wiceprzewodnicz¹ca Zarz¹du Okrêgu Ruchu Palikota,

lista nr 4, miejsce 4
Jestem rodowit¹ Bia³ostoczank¹. Kocham nasze piêkne

Podlasie.

Z zawodu jestem specjalist¹ telekomutacji. Od 1980 roku

pracowa³am  jako realizator techniczny w Rozg³oœni Polskiego

Radia Bia³ystok. Polityka wpisana by³a w moje ¿ycie od dziec-

ka. Z racji pogl¹dów Dziadków, którzy po wojnie nie chcieli

powróciæ do komunistycznego, totalitarnego pañstwa, wiem, co

oznacza przeœladowanie i strach. Dlatego ceniê wolnoœæ, któr¹

powinno gwarantowaæ demokratyczne pañstwo, tolerancjê wo-

bec innych i uczciwoœæ, która nader wszystko powinna cecho-

waæ polityka i politykê.

W 1991 roku za³o¿y³am w³asn¹ firmê teleradiotechniczn¹. Od roku

1995 jestem cz³onkiem Towarzystwa Antropozoficznego w Polsce. Inte-

resujê siê ekologi¹ i rolnictwem opartym na naturalnych metodach upraw.

Jestem przeciwnikiem upraw genetycznie modyfikowanych, mog¹cych

zniszczyæ nasze rolnictwo.

Dlaczego Ruch Palikota? Bo jest to pierwszy, oddolny ruch spo-

³eczny po roku 89, który zacz¹³ dzia³aæ politycznie, a u podstaw jego

dzia³añ le¿y zmiana jakoœci polityki, polityki, która przek³ada siê na na-

sze codzienne ¿ycie.

Chcê nowoczesnego pañstwa, pañstwa które wspiera swoich oby-

wateli w ich codziennym ¿yciu, pañstwa œwieckiego, wolnego od uprze-

dzeñ spo³ecznych i rasowych, pañstwa o stabilnym systemie prawnym, pañstwa, które stworzy

realne, godne warunki ¿ycia dla swoich obywateli. Boli mnie, ¿e tak wiele osób musia³o wyje-

chaæ z naszego piêknego regionu "za chlebem". To nasi bliscy. Roz³¹ka zawsze boli.

Dlatego nasz region musi staæ siê regionem atrakcyjnym pod wzglêdem mo¿liwoœci za-

wodowych.

G³êboko wierzê, ¿e nasza partia, partia Ruch Palikota, dokona zmian, które stan¹ siê

fundamentem sprawnie funkcjonuj¹cego pañstwa, fundamentem Nowoczesnej Polski.

Materia³ sfinansowany przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota (bez dotacji)

Od 3  do 14 paŸdziernika br. potrwa XXIII edycja

ogólnopolskiej akcji „¯ó³ty Tydzieñ”, adresowanej

do wszystkich zainteresowanych profilaktyk¹ wirusowego

zapalenia w¹troby typu A i B. Do punktów szczepieñ

na terenie ca³ego kraju zapraszane s¹ osoby, które rozpoczê³y

cykl szczepieñ wiosn¹. Zachêcamy równie¿ osoby dot¹d

niezaszczepione. Listê punktów szczepieñ w³¹czaj¹cych siê

do akcji, znajdziemy na stronie internetowej

www.zoltytydzien.pl od pocz¹tku paŸdziernika lub w swojej

poradni lekarza rodzinnego. Pamiêtaj o swojej w¹trobie !

(Agnieszka Sobczak-Malinowska)

Uwaga -  ¯ó³ty Tydzieñ !

„Mój lewicowy œwiatopogl¹d ugruntowa³ siê w
czasie pobytu na Zachodzie. Bo na w³asnej skórze do-
œwiadczy³em czym jest kapitalizm. To jest taki system,
który pozwala cz³owiekowi oddychaæ, ale woda pod-
chodzi mu pod usta. I poziom wody waha siê miêdzy
broda a nosem. Jak troszkê wiêcej zarobisz, to usta masz
nad wod¹, ale jak siê zagapisz, woda wlewa siê do ust,
wiêc musisz szybko machaæ ³apkami, aby ca³y czas
utrzymywaæ siê na powierzchni. Jest to genialny sys-
tem, bo pozwala ¿yæ, ale ci¹gle musisz machaæ ³apka-
mi, choæbyœ nie wiem ile zarabia³. Dajemy sobie wtedy
spokój z naszymi marzeniami, idea³ami, sprzedajemy
siê tym, którzy daj¹ wiêcej, i mamy takie kwiatki jak
Ar³ukowicz, Kluzik-Rostkowska czy nasz hrabia Gin-
towt-Dziewa³towski ...(...)

Poza tym, powiem panu, dwukrotnie spotka³em
siê z Grzegorzem Napieralskim. On fatalnie wygl¹da w
kamerze i mo¿na rêce za³amaæ, ¿e jego >specjaliœci<
od wizerunku stworzyli mu taki image z tym uœmie-
chem przyklejonym do twarzy. Ale po spotkaniach face

to face stwierdzi³em, ¿e to bardzo interesuj¹cy cz³owiek,
¿aden kabotyn czy polityczny ch³ystek, tylko powa¿ny
polityk o wywa¿onych pogl¹dach. ¯yjemy w medio-
kracji, w której ¿ycie jest takie, jak poka¿e nam telewi-
zja, gdzie jedni wypadaj¹ lepiej, a drudzy gorzej, czego
przyk³adem jest Napieralski, któremu media nie s³u¿¹.
Dlatego trzeba to odk³amywaæ, ¿eby mediokracja nie
po¿ar³a naszej têsknoty za prawdziw¹ demokracj¹.”

Janusz KIJOWSKI, re¿yser filmowy
i teatralny, bezpartyjny.

*
„Jaros³aw Kaczyñski, projektuj¹c ideê IV RP,

uzna³, ¿e w Polsce istnieje jakiœ jeden potê¿ny, zarz¹-
dzany centralnie uk³ad, który sprawuje kontrole nad
wszystkimi sferami ¿ycia, i trzeba go bezwzglêdnie roz-
biæ. Takiego jednego uk³adu nie ma, jest za to mnóstwo
uk³adzików zabezpieczaj¹cych sektorowe interesy. One
wci¹¿, tak¿e za rz¹dów PO, maj¹ siê dobrze. Bardzo
powa¿nymi wyzwaniami s¹ m.in. gruntowna reforma
sadownictwa i administracji architektonicznej, a tak¿e
kontrola œrodowiska medycznego.

Platforma jest daleka od doskona³oœci, ale sporo
ludzi w czasie jej rz¹dów poprawi³o swój byt, ¿yje przy-
zwoicie i zasobnie, bo ciê¿ko i sensownie pracuj¹, i
myœl¹, ¿e warto kontynuowaæ.”

Prof. Rados³aw Markowski, socjolog
i politolog z PAN

*
„Walkê o umys³y toczy skutecznie ten, kto naj-

pierw wygrywa bitwê o jêzyk. A wygrywa j¹ ten, kto
zdo³a wprowadziæ do obiegu w³asne s³owa i pojêcia.
Nawet jeœli ludzie siê z nim nie zgadzaj¹, to trafiaj¹ one
do przestrzeni publicznej, okreœlaj¹c styl i granice dys-
kursu. Dobrze siê to udaje konserwatywnej prawicy,
m.in. dlatego, ¿e media g³ównego nurtu przekazuj¹ opi-
nii publicznej jej pogl¹dy, opinie, oceny. Prawicy wy-
baczy siê niemal wszystko, poskomunistom nic.

Prawica od czasów Regana i Thatcher zdo³a³a za
pomoc¹ swych tink tanków i mediów narzuciæ domi-
nuj¹cy typ dyskursu politycznego, który zepchn¹³ lewi-
cê na pobocze.”

Prof. Tomasz Goban-Klas, socjolog,
medioznawca z  UJ

PRZECZYTANE
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NAREWKA

NAREWKA
Zio³a przy

wielu dolegliwoœciach s¹
czêsto najskuteczniejszymi
lekami. Rosn¹cy popyt na
zio³owe mieszanki i prepa-
raty, wskazuje na docenianie
wiekowej m¹droœci medy-
cyny ludowej. Zio³a s¹ obec-
nie szeroko wykorzystywa-
ne w przemys³ach kosme-
tycznym i spo¿ywczym.

Piêkna, ciep³a jesieñ
pozwala jeszcze na zbiory
zió³, g³ównie owoców i ko-
rzeni. Warto zbieraæ owoce
ja³owca – za 1 kg, w punk-
tach skupu otrzymamy 8 z³,
za owoce jarzêbiny – 6,50 z³,
ró¿y – 5,50 z³.

Za 1 kg, suszonych
kwiatów wrzosu, „Runo” w
Hajnówce p³aci 10 z³. Tyle

Od d³u¿szego czasu,
w Hajnówce, przy ulicy 3
Maja mo¿na trafiæ na znisz-
czone i dlatego niebezpiecz-
ne schody. Trudno zejœæ z
chodnika jednymi b¹dŸ dru-
gimi schodami do budynku
o numerze 20. Na parterze
tego bloku mieszkalnego
mieszcz¹ siê dwa sklepy –

Dwie hajnowskie li-
nie komunikacji miejskiej s¹
obs³ugiwane przez zwyk³e
autobusy. PrzewoŸnik nie
posiada autobusów niskopo-
d³ogowych – a bardzo by siê
one w mieœcie przyda³y. Do
zwyk³ego autobusu trudno
wsi¹œæ inwalidom na wóz-
kach i o kulach, mamom z

samo za kilogram suszonych
liœci czosnku niedŸwiedzie-
go.

Nie zwlekajmy z do-
starczaniem do punktów
skupu w Plancie, Lewkowie
Starym i Narewce, wcze-
œniej zebranych i wysuszo-
nych zió³, m.in. ziela macie-
rzanki ( 5,50  z³ za 1 kg ),
po³onicznika ( 10,50 z³ za 1
kg ), przetacznika leœnego i
miodunki ( po 8 z³ za 1 kg ),
¿ywokostu ( 7 z³ za 1 kg ),
przywrotnika ( 10 z³ za 1 kg
), krwawnika ( 3,50 z³ za 1
kg ), pokrzywy czy mniszka
( po 5 z³ za 1 kg ).

Korzystajmy z darów
przyrody podziwiaj¹c uroki
jesieni.

( jc )

Jesienne zio³a

W pi¹tek, 25 wrzeœnia
w Hajnowskim Domu kul-
tury odby³ siê jubileuszowy
koncert pochodz¹cego z po-
wiatu hajnowskiego znako-
mitego œpiewaka Micha³a
Skiepko. Swa karierê arty-
styczn¹  rozpocz¹³ 40 lat
temu w Centralnym Zespo-
le Artystycznym Wojska
Polskiego. Œpiewa³ w naj-
lepszych teatrach opero-
wych w kraju i zagranica:
warszawskiej Operze Kame-
ralnej, Teatrze Wielkim w

W poprzednim nume-
rze „Wieœci” relacjonowali-
œmy wojewódzki fina³ kon-
kursu Nasze Kulinarne
Dziedzictwo. Produkty zg³o-
szone do fina³u ogólnopol-
skiego ( kumpiak podlaski,
narwiañski ser dojrzewaj¹-
cy, wêgorz po rajgrodzku )
spotka³y siê z uznaniem jury
i odwiedzaj¹cych Miêdzyna-
rodowe Targi Poznañskie
Polagra Food. Stoiska z na-
szymi, podlaskimi  przysma-
kami by³y oblegane i w efek-
cie nagrodzone  Per³ami
2011. Pozwoli to producen-
tom na wyjœcie ze swoimi
produktami na teren kraju, a
mo¿e i Europy. Chocia¿ do
tej pory obowi¹zuje zarz¹-
dzenie Ministra Rolnictwa,
zakazuj¹ce ich sprzeda¿y
poza granicami wojewódz-

twa. Premier Tusk, odwie-
dzaj¹cy nasze województwo
w ostatni¹ sobotê, by³ rów-
nie¿ u producentów sera ko-
ryciñskiego i us³ysza³ o tych
problemach, obiecuj¹c
zmianê niekorzystnych de-
cyzji.

Sprawami wyszuki-
wania lokalnych produktów
i ich promocj¹, od lat zajmu-
je siê Danuta Bagiñska z
Podlaskiego Oœrodka Do-
radztwa Rolniczego w Sze-
pietowie. Za swoj¹ dzia³al-
noœæ na Polagrze otrzyma³a
nagrodê „Klucze do spi¿ar-
ni”. Poprosimy pani¹ Danu-
tê, aby pomog³a wyszukaæ
ciekawe potrawy i produkty
powiatów hajnowskiego i
bielskiego. Jesteœmy przeko-
nani, ¿e s¹ warte promocji,
a mo¿e i Per³y?

P.S. Na tegorocznej
Polagrze, z³otymi medalami
Targów zosta³y nagrodzone
nasze mleczarnie. I tak wy-
sokomazowiecka Mlekovi-
ta, zdoby³a dwa z³ota za
przek¹skê serow¹ Faruki
oraz mleko UHT Wypasio-
ne z magnezem. Z³oty me-
dal zdoby³ produkt SM Su-
dowia i Lactopolu – 24-pro-
centowa œmietana Milla,
przeznaczona do wyrobów
cukierniczych, ale te¿ do
sosów czy kawy. Gratuluje-
my! I wiadomoœæ bardzo sa-
tysfakcjonuj¹ca – Polska jest
drugim (po Francji) ekspor-
terem ¿ywnoœci w Europie.
A tak niedawno rolnicy na-
myœlali siê czy warto wstê-
powaæ do Unii Europej-
skiej? A teraz to pierwsza
liga!                             (wip)

To nowa nazwa na
sporej ju¿ liœcie ró¿nych au-
tomatów u³atwiaj¹cych nam
¿ycie (chocia¿ raczej bez
automatu Ka³asznikowa).
Pierwsze mlekomaty poja-
wi³y siê zaledwie przed ro-
kiem w Warszawie. Usta-
wiono je przed wielkimi ha-
lami handlowymi i w cen-
trach niektórych osiedli. S¹

ju¿ równie¿ w innych du-
¿ych, polskich miastach. W
stolicy naszego wojewódz-
twa, w Bia³ymstoku nie ma
ich jeszcze. No i proszê, a w
Bielsku Podlaskim ju¿ jest !

Co to za urz¹dzenie ?
To po prostu ma³a automa-
tyczna mleczarnia, do sprze-
da¿y œwie¿ego, wiejskiego
mleka. Kupujesz w automa-

Mlekomat

Mieliœmy nosa

Niebezpieczne schody
miêsny i z obuwiem. Z czte-
rech stopni w ka¿dych scho-
dach, trzy s¹ wykruszone.
Nie pozostaje nic innego jak
je omijaæ lub skrêciæ nogê.
Remont jest wiêc niezbêdny.
Mo¿e radni miejscy z³o¿¹
wniosek o naprawê schodów
przy okazji najbli¿szej sesji?

( jc )

Kiedy niskopod³ogowe ?
dzieciêcymi wózkami, oso-
bom starszym i schorowa-
nym. Nawet jeden autobus
niskopod³ogowy, kursuj¹cy
zamiennie na obu liniach,
bardzo podniós³by standard
miejskiej komunikacji. Pa-
nie burmistrzu, s¹ szanse ( i
kiedy ) na taki autobus w
Hajnówce?                    ( jc )

Jubileusz Micha³a Skiepko
£odzi i Teatrze Wielkim w
Warszawie. Koncertowa³ w
Japonii,  Kanadzie, Stanach
Zjednoczonych, Niemczech,
krajach skandynawskich,
Belgii, Holandii, Rosji, W³o-
szech, Francji i Bu³garii.

Micha³ Skiepko zosta³
uhonorowany Odznak¹ „Za-
s³u¿ony dla powiatu hajnow-
skiego”. Po przejœciu na
emeryturê zamieszka³ w
Bia³owie¿y, ale nadal z suk-
cesami koncertuje.

(ws)

cie butelkê, lub przycho-
dzisz z w³asnym naczyniem,
wrzucasz monety (aktualnie
3 z³ote za 1 litr), podstawiasz
pod rurkê i do naczynia p³y-
nie œwie¿e, ch³odne mleko.

Estetyczny automat
(na zdjêciu) stoi w jednej z
bocznych uliczek w centrum
Bielska Podlaskiego. Usta-
wi³ go rolnik i mleczarz z
Pop³aw w gminie Brañsk,
pan Stanis³aw Pop³awski. W
œrodku, oprócz elektroniki,
jest ch³odzony, higieniczny
pojemnik na 180 litrów mle-
ka. A przed mlekomatem s¹
ju¿ nawet ma³e kolejeczki,
dlatego pan Pop³awski, pro-
muj¹cy innowacyjnoœæ Biel-
ska Podlaskiego, rozgl¹da
siê za lokalizacj¹ drugiego
mlekomatu. Pamiêtaj has³o
– „Pij mleko, bêdziesz wiel-
ki”.

(wip)

Bielsk PodlaskiHajnówka

W zawodach udzia³ wezm¹:

OSP Bia³owie¿a, KPPSP w Hajnówce, OSP Nowodworce I, OSP Nowodwor-

ce II, KMPSP w Bia³ymstoku, OSP Malinnki, OSP Orla, OSP Siemianówka, OSP

Kleszczele, OSP Czeremcha, KWPSP w Bia³ymstoku oraz goœcinnie Stra¿ Granicz-

na w Bia³owie¿y.

Termin zawodów: 8 paŸdziernika, stadion gminny, godzina 9.30

Mateusz Gutowski

Bia³owieski Oœrodek Kultury i Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna zapraszaj¹ na turniej

„O Puchar Prezesa Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Bia³owie¿y”
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SPORT

Grupa mi³oœników
dyscypliny Nordic Walking
z Powiatu Hajnowskiego
uczestniczy³a 7 wrzeœnia
2011 roku w zawodach, któ-

re odby³y siê w Iwoniczu-
Zdroju. Organizatorem wy-
jazdu  by³o   Starostwo Po-
wiatowe w Hajnówce, które
równie¿ dofinansowa³o pod-
ró¿. Natomiast PSS Hajnów-
ka  sponsorowa³a prowiant
na podró¿. By³a to szósta te-
goroczna edycja cyklu o Pu-
char Polski Nordic Walking,
którego fina³ odbêdzie siê 8
paŸdziernika w Gdañsku. Z
imprezie udzia³ wziê³o bli-
sko 150 zawodniczek i za-
wodników  z ca³ego kraju.

Najbardziej wytrwali
zawodnicy czterokrotnie
pokonywali trudn¹ i zara-

Uczestnictwo Powiatu Hajnowskiego w zawodach
o Puchar Polski Nordic Walking w Iwoniczu-Zdroju

zem urozmaicon¹ piêcioki-
lometrow¹ pêtlê.  Zawodni-
cy mieli do pokonania dy-
stans na 5, 10 i 20 kilome-
trów. Trasa okaza³a siê du-

¿ym wyzwaniem. Na trasie
by³o du¿o nierównoœci,
miejscami b³otniste pod³o¿e,
strome wejœcia i zejœcia, od-
cinek z betonowymi p³yta-
mi, ponad 150 metrów prze-
wy¿szenia na okr¹¿eniu.

Organizatorami im-
prezy byli: Polska Federacja
Nordic Walking, Podkarpac-
ka Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pra-
cy, Gminny Oœrodek Sportu
i Rekreacji w Iwoniczu-
Zdroju oraz Gminny Oœro-
dek Kultury w Iwoniczu-
Zdroju.

W Iwoniczu domino-

wa³y pomarañczowe barwy
reprezentantów z Powiatu
Hajnowskiego. W sk³ad re-
prezentacji wesz³o 14 za-
wodników i zawodniczek.
Po ukoñczeniu dystansu,
ka¿dy zawodnik otrzyma³
medal i upominek.

Udzia³ w zawodach
wziêli aktualni mistrzowie
œwiata - El¿bieta Wojcie-
chowska z Pakoœci i Tomasz
Brzeski z Rytra oraz Vice
Mistrz Œwiata – Bartek
Skowron (Bielsko Bia³a –
WAT Warszawa).

Na dystansie 20 kilo-
metrów zwyciê¿yli:

1 Brzeski Tomasz z
czasem 2:15:37

2 Wojciechowska El¿-
bieta z czasem 2:18:45

3 Urbanowicz Jacek z
czasem 2:22:40

Na Dystansie 10 Kilo-
metrów zwyciê¿yli:

1 Skowron Bart³omiej
z czasem 1:06:48

2 Bojanowski Jerzy M
z czasem 1:08:48

3 Ja³ocha Mieczys³aw
z czasem 1:08:52

Na Dystansie 5 Kilo-
metrów zwyciê¿yli:

1 Brzezina Józef -

Maciej z czasem 0:34:17
2 Hajduk Piotr Besko

z czasem 0:35:00
3 Preisner Dariusz z

czasem 0:35:19

Podczas dekoracji na
podium stanêli równie¿
przedstawiciele z Powiatu
Hajnowskiego:

- na dystansie 20 km:
II miejsce wg katego-

rii wiekowej oraz III miej-

sce wg kategorii Kobiet za-
jê³a Ewa Sadowska – Czmak
z czasem 3:46:58

- na dystansie 10 km:
I miejsce wg katego-

rii wiekowej zajê³a Eugenia
Jurczuk z czasem 1:37:00

III miejsce wg katego-
rii wiekowej zajê³a Maria
Kalinowska z czasem
1:35:46

- na dystansie 5 km:
III miejsce wg katego-

rii wiekowej zajê³a Urszula
Janiel z czasem 0:47:04

III miejsce wg katego-
rii wiekowej zajê³a Marta
Grzelak z czasem 0:51:09

GRATULUJEMY I
¯YCZYMY DALSZYCH
SUKCESÓW!

Zawody przebiega³y
w zdrowej, przyjacielskiej
atmosferze i nale¿y je uznaæ

za bardzo udane. Organiza-
torzy profesjonalnie przygo-
towywali trasê, a zawodni-
cy z wytrwa³oœci¹ starali siê
j¹ pokonaæ.

Marta Grzelak

Wydzia³ Promocji,
Rozwoju Regionalnego, Tu-
rystyki i Wspó³pracy z Za-
granic¹ Starostwa Powiato-
wego w Hajnówce.

Kolejny rok i kolejne podsumowanie. Z zestawienia wynika, ¿e najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³a siê pi³ka siatkowa i tutaj mieliœmy  najwiêcej
sukcesów . Wysokie miejsca po raz kolejny w tenisie sto³owym  zajêli uczniowie i uczennice z Czeremchy. Natomiast uczennice z SP 2 i PG 3 ju¿ na sta³e
zagoœci³y na arenach wojewódzkich  w aerobiku. ZS nr 1 swoje g³ówne osi¹gniêcia zanotowa³ w lekkiej atletyce.

Czy z uzyskanych wyników mo¿emy byæ zadowoleni?
KATEGORIA SZKÓ£ PODSTAWOWYCH
Osi¹gniêcia dru¿ynowe:
IV miejsce w województwie w Tenisie Sto³owym – dziewczêta z SP CZEREMCHA trener –mgr  Alina Soœniuk
IV miejsce w województwie w Tenisie Sto³owym – ch³opcy z SP CZEREMCHA trener –mgr  Alina Soœniuk
V-VI miejsce w województwie w Pi³ce Koszykowej – dziewczêta z SP 6 HAJNÓWKA trener –mgr  Alina ¯ukowicka
IX miejsce w województwie w Aerobiku – dziewczêta z SP 2 HAJNÓWKA trener- mgr  Joanna Kierdelewicz
Osi¹gniêcia indywidualne:
VII miejsce w województwie w biegu na 600 m. – ANGELIKA DUNDA (SP 5 HAJNÓWKA)
VIII miejsce w województwie w biegu na 1.000 m. – ALEKSANDER OSTROWIERCH(SP 5 H-KA)
KATEGORIA SZKÓ£ GIMNAZJALNYCH
Osi¹gniêcia dru¿ynowe:
II miejsce w województwie w Pi³ce Siatkowej – dziewczêta z PG KLESZCZELE trener-mgr EdwardTerebun)
IV miejsce w województwie w Pi³ce Siatkowej – ch³opcy z PG DNJB HAJNÓWKA trener-mgr  Cezary Szyku³a)
V-VI miejsce w województwie w Pi³ce Siatkowej – ch³opcy z PG NAREWKA
VII miejsce w województwie w Aerobiku – dziewczêta z PG 3 HAJNÓWKA trener –mgr Joanna Kierdelewicz)
IX-XII miejsce w województwie w Pi³ce Koszykowej – ch³opcy z PG 1 HAJNÓWKA trener –mgr  Romuald Lasota)
XIV miejsce w województwie w biegu 4 x 100 m – PG DUBIN trener- mgr Jerzy Kuklik)
Osi¹gniêcia indywidualne:
IV miejsce w województwie w biegu na 600 m. – EMILIA KOZAK (PG 1 HAJNÓWKA)
VIII miejsce w województwie w biegu na 300 m. – BEATA STRZ¥BA£A(PG 1 HAJNÓWKA)
XII miejsce w województwie w skoku w dal – KAROLINA KARDASZ(PG 2 HAJNÓWKA)
XIII miejsce w województwie w skoku w dal – MATEUSZ ¯UKOWICKI(PG 2 HAJNÓWKA)
XIII miejsce w województwie w p³ywaniu(50 m. stylem dowolnym) – EMIL DAWIDZIUK(PG 3 HAJNÓWKA

Przewodnicz¹cy Powiatowego SZS mgr Janusz Ludwiczak

Sukcesy szkolnych sportowców
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Kuriany 900 m2

62 000 PLN

Rogawka ziemia rolna 20118 m2

58 000 PLN

Mieszkanie 1 pokojowe 20 m2 Dubois

100 000 PLN

Mieszkanie 1 pokojowe 24 m2 Wierzbowa

128 000 PLN

Mieszkanie 1 pokojowe 24 m2 Leszczynowa

110 000 PLN

Mieszkanie 2 pokojowe 33 m2 Mieszka I

152 000 PLN

Mieszkanie 2 pokojowe 55 m2 Grottgera

227 000 PLN

Mieszkanie 3 pokojowe 65 m2 Palmowa

237 000 PLN

Mieszkanie 4 pokojowe 62 m2 Piastowska

216 000 PLN

Zabudowa jednorodzinna 200/700 Dojlidy

350 000 PLN

ul. Legionowa 30 lok. 105 (Sienny Rynek)
biuro@sokolowscynieruchomosci.pl
tel 85 742 88 48; kom. 513 248 804

Centrum Okulistyczne

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

tel.rejestracji: 85 746-05-48

- operacje zaæmy oraz inne zabiegi
okulistyczne

- wszczepianie soczewek
amerykañskiej firmy Alcon
i soczewek akomodacyjnych

- leczenie jaskry;
komputerowe badanie pola

widzenia,laseroterapia
- GDX - urz¹dzenie laserowe mierz¹ce

poziom zaawansowania jaskry
- leczenie cukrzycy:angiografia

fluoresceinowa,laseroterapia
- OCT - nowoczesna diagnostyka jaskry

i siatkówki
- dobór soczewek kontaktowych

- dobór okularów, salon optyczny

CHIRURGIA OKULISTYCZNA
(umowa z NFZ)

Poszukujemy do sprzeda¿y domów na

wsi, wiejskich posiad³oœci, ziemi budow-

lanej i rolnej. Wystarczy, ¿e zadzwonisz,

a my skutecznie pomo¿emy w sprzeda-

¿y twej nieruchomoœci.

Kancelaria Obrotu Nieruchomoœciami

NIERUCHOMOŒCI PODLASIA
NAJPIÊKNIEJSZE SIEDLISKA

NA PODLASIU
ZAPRASZAMY na:

www.nieruchomosci-podlasie.pl

NAJWIÊKSZY WYBÓR SIEDLISK
I WIEJSKICH POSIAD£OŒCI !!!

Tel. 515 331 331 , 535 55 33 31,

e-mail:swanczewski@nieruchomosci-podlasia.pl


