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*   Dobiega koñca pierwszy etap Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Ziemi

Bielskiej w 2011 r. 31 marca zakoñczy siê g³osowanie na najpopularniejszego sportowca w

poszczególnych gminach a ju¿ w niedzielê ( a to nie prima aprilis) rozpocznie siê g³osowanie

na najpopularniejszego sportowca i trenera w powiecie bielskim. Przypominamy swój g³os na

wybranego sportowca mo¿na oddaæ na stronie www.wiescipodlaskie.pl/plebiscyt.

*   30 marca w Hajnowskim Domu Kultury odby³a siê Gala Sportu na której og³oszono

wyniki XIII Plebiscytu „Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2011” i XII Plebiscytu „Trener Ziemi

Hajnowskiej 2011”. Relacja z imprezy w nastêpnym numerze ale ju¿ dziœ  mo¿ecie o tym

poczytaæ na  naszej stronie interenetowej.

Drodzy czytelnicy skromna objêtoœæ

„Wieœci” nie pozwala nam na zamieszcza-

nie wszystkich nadsy³anych materia³ów czy

te¿ obszerniejsze relacje. Dlatego te¿ uru-

chomiliœmy „Wieœci internetowe”. Znajdzie-

cie tam wiele materia³ów nie publikowanych

w papierowym wydaniu gazety. Zapraszamy

na nasza stronê internetow¹ www.wiescipo-

dlaskie.pl/internetowewiesci

W czwartkowe popo³udnie spo³ecznoœæ Trzeœcianki mia³a szansê spo-
tkaæ siê z jedn¹ z najciekawszych postaci duchownych Polskiego Autokefa-
licznego Koœcio³a Prawos³awnego. Archimandryta Gabriel, bo o nim mowa, to
postaæ ciekawa , ale te¿  ró¿nie odbierana . Dla niektórych to ciep³y, przemi³y
mnich , który aspiruje do miana prawdziwego pasterza owczarni, tych jest wiê-
cej, a dla drugich postaæ kontrowersyjna o zapêdach reformatorskich. Có¿
zdania w stosunku do osób znanych,  zawsze bêd¹ podzielone, lecz odbiór Ojca
Gabriela, który pojawi³ siê w odnowionej œwietlicy Przymierze by³ nad wyraz
pozytywny.

W spotkaniu uczestniczy³o oko³o 40 osób w ró¿nym wieku, nie zabrak³o
równie¿ osób, które na sta³e nie mieszkaj¹ we wsi.

O Ojcu Gabrielu sta³o siê g³oœno gdy postanowi³ za³o¿yæ w rejonie wsi
Odrynki jedyny prawos³awny skit czyli mnisz¹ pustelniê w której prowadzi siê
surowsze ¿ycie ni¿ w monastyrach. Miejsce za³o¿enia pustelni nie by³o przy-
padkowe. W³aœnie w tym miejscu, jak g³osi historia, znajdowa³ siê klasztor
Wniebowst¹pienia Pañskiego, zbudowany prawdopodobnie w I po³owie XVII

 Archimandryta w „Przymierzu” –
22.03.2012 Trzeœcianka
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Ranking Gazele Bizne-
su — to ranking najdynamicz-
niej rozwijaj¹cych siê ma³ych
i œrednich firm, które dziêki
niezwykle dynamicznemu roz-
wojowi doskonale daj¹ sobie
radê nawet wœród du¿o wiêk-
szych konkurentów. W tym
roku GAZELAMI BIZNESU
zosta³y miêdzy innymi dwie
hajnowskie firmy – Przedsiê-
biorstwo Wodoci¹gów i Kana-
lizacji Sp. z o.o. oraz Przed-
siêbiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowo-Us³ugowe OPAL Ire-
na Pu³awska, Roman Pu³aw-
ski Sp. J.

“Uroczysta gala, pod-
czas której wrêczono GAZE-
LE odby³a siê w Bia³ymstoku
15 marca 2012 r. Na uroczy-
stoœci obecni byli równie¿ haj-
nowianie: Irena Pu³awska  -
wspó³w³aœcicielka firmy
OPAL, Jerzy Aleksiejuk - Pre-
zes Zarz¹du PWiK w Hajnów-

ma³o za dynamicznoœæ i
wzrost  przychodu – 204 %.

To ju¿ druga GAZELA
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹-

gów i Kanalizacji Sp. z o.o. Po-
przedni¹ Prezes Zarz¹du ode-
bra³ rok temu. PWIK – utrzy-
muje wci¹¿ poziom i zosta³o
dostrze¿one przez organizato-
rów rankingu. Wówczas
przedsiêbiorstwo znalaz³o siê

ce oraz Jerzy Sirak – Bur-
mistrz Miasta Hajnówka.

Przedsiêbiorstwo Pro-
dukcyjno-Handlowo-Us³ugo-
we OPAL Irena Pu³awska,
Roman Pu³awski Sp. J. od
1993 roku zajmuje siê sprze-
da¿¹ oleju opa³owego, oleju
napêdowego oraz wêgla ka-
miennego. Firma zatrudniaj¹-
ca 5 osób, w ostatnich latach
pnie siê coraz wy¿ej. W ubie-
g³ym roku, za dynamicznoœæ i
rozwój firmy, w³aœciciele mieli
zaszczyt odebraæ nagrodê
DIAMENTY FORBESA. W
tym roku równie¿ zostali lau-
reatami tej¿e nagrody – od-
bior¹ j¹ w maju. Jak informu-
je pani Irena Pu³awska – na-
groda GAZELE BIZNESU
by³a bardzo mi³ym zaskocze-
niem. Jej przedsiêbiorstwo
zajê³o 14 miejsce w woje-
wództwie podlaskim i 386 w
Polsce. Tak¹ pozycjê otrzy-

na  56 miejscu wœród firm w
województwie podlaskim. W
tym roku PWiK uplasowa³o siê
na pozycji 49 w Wojewódz-

twie Podlaskim i 1466 w skali
kraju (miejsce 2393 za rok
2010). Przedsiêbiorstwo za-
trudnia 54 osoby a swoje us³u-
gi pomocnicze, które obejmuj¹
m.in. dzia³alnoœæ budowlan¹
œwiadczy na terenie powiatu

Hajnowskie Gazele Biznesu
hajnowskiego. Dziêki tej dzia-
³alnoœci Spó³ka pozyskuje do-
datkowe dochody, co pozwa-
la na podejmowanie nowych
inwestycji. Gazela Biznesu
2011 to dla PWiK potwierdze-
nie stabilnej sytuacji na rynku,
a tym samym zapowiedŸ ko-
lejnych sukcesów na przy-
sz³oœæ.

Nad organizacj¹ ran-
kingu czuwa dziennik „Puls
Biznesu”. Lista tegorocznych
GAZEL opublikowana zosta-
³a w specjalnym wydaniu do-
³¹czonym do grudniowego
wydania "Pulsu Biznesu". Li-
sta wszystkich GAZEL, po-
cz¹wszy od 2000 roku, do-
stêpna jest na stronie gaze-
le.pl.

Gratulujemy laureatom
i ¿yczymy sukcesów w na-
stêpnych latach dzia³alnoœci.

Emilia Rynkowska
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wieku , monaster ten wów-
czas podlega³ administracyjnie
klasztorowi Œwiêtego Ducha
w Wilnie . ChodŸ jak podaje
w swoje ksi¹¿ce Antoni Mi-
ronowicz (Pustelnia
Œwiêtych Antoniego
i Teodozego Pie-
czerskich w Odryn-
kach) tradycje mo-
nastyczne w tym
miejscu istnia³y ju¿
w XVI wieku , a
jednym z patronów
by³ w³aœnie œw. An-
toni Pieczerski . Ale
cz³owiek nie ¿yje
sam¹ histori¹ , o
Odrynkach by³o
ostatnio g³oœno za
spraw¹  ekscesów
chuligañskich , któ-
rych dopuœci³a siê
nie znana grupa sprawców
niszcz¹c zabudowania skitu.
Postêpowanie w tej sprawie
zosta³o umorzone . Podczas
spotkania w œwietlicy  oprócz
luŸniej rozmowy z o. Gabrie-
lem , uczestnicy mogli równie¿
obejrzeæ film Jerzego Kaliny
„Archimandryta” , film ten bli-
¿ej przedstawia nam postaæ
mnicha ale równie¿ jego ¿ycie
w pustelni i prace zwi¹zane z
budow¹ jego miejsca odosob-
nienia . Film odniós³ sukces
podczas premiery w bia³ostoc-
kim kinie Forum, gdzie nie by³o
wolnych miejsc , telewizyjn¹
premierê obejrza³o ponad 200
tyœ. gospodarstw domowych

.Po projekcji filmu poprosi³ o
pytania . Pierwsze dotyczy³o
jego braku pracy z m³odzie¿¹
i nie bytnoœci¹ w klasztorze w
Supraœlu . Odpowiedzia³ ¿e nie
chce na te tematy rozmawiaæ.

Zainteresowani wierni rozpo-
czêli miêdzy sob¹ dyskusje
raczej nie zwi¹zane z tematem
, a o. Gabriel próbowa³ je ukró-
caæ (kilkakrotnie pad³o sfor-
mu³owanie adresowane do
kobiet „cicho baby” –zrobi³o
siê sympatycznie) . Nie zabra-
k³o równie¿ tematu nie przy-
jêcia przez duchownego chi-
rotonii biskupiej i objêcia funk-
cji wikariusza diecezji przemy-
sko – nowos¹deckiej . Wyda-
je siê , ¿e w  tej kwestii mnich
by³  szczery stwierdzi³ ¿e nie
odpowiada³ mu klimat miej-
scowoœci w której mia³ by pra-
wiæ duszpastersk¹ pos³ugê
oraz ludnoœæ , która nie chcia-

³a duchownego o pochodzeniu
bia³oruskim , bo sami s¹ £em-
kami. Traktowano go tam jak
obcego. Miêdzy wierszami
wyczuwa³o siê , ¿e ma na myœli
i¿ , wszyscy ludzie s¹ dzieæmi

Jezusa Chry-
stusa , a na-
stêpnie wy-
znaj¹ trochê
inne religie.
Podczas spo-
tkania nie za-
brak³o rów-
nie¿ tematów
humorystycz-
nych jak opo-
wieœæ Arch-
miandryty o
„wypêdzaniu
ruskiego de-
mona” o co
zwróci³ siê do
niego katolik z

centralnej Polski twierdz¹c ,
¿e jego duchowny postawi³

tak¹ tezê i powiedzia³ , ¿e
mo¿e to zrobiæ tylko ksi¹dz
prawos³awny .   Mnich by³
bardzo komunikatywny  i jak
sam stwierdzi³ robi to wszyst-
ko ku jeszcze wiêkszej chwa-
le Cerkwi i nie liczy na poklask
i maj¹tek (pod wzglêdem
prawnym po jego œmierci
wszelkie dobra pustelni stan¹
siê w³asnoœci¹ cerkwi) , tylko
za dobre s³owo i pomoc od lu-
dzi dobrej woli , których jest
du¿o w naszym regionie . Pod-
czas popo³udniowego spotka-
nia nie zabrak³o tak¿e  luŸnych
tematów na temat ¿ycia du-
chowego , cerkiewnego i rze-
czywistoœci , Archimandryta
przestrzeg³ parafian z Trze-
œcianki przed ma³o przemyœla-
nym i grzesznym  korzysta-
niem z pomocy wszelakiej
maœci uzdrowicielek – szep-
tuch. Zaapelowa³ aby naj-
pierw zwracaæ siê do lekarzy

Cd. ze str. 1 co stanowi 50 % pomyœlnoœci
uleczenia , a potem dalszej po-
mocy szukaæ u lokalnego pa-
sterza Batiuszki ks. Jerzego
Ochryniuka , który tego wie-
czora by³ jednym z honoro-
wych goœci .

Spotkaie z Archima-
dryt¹ trwa³o pawie 3 godziny
lecz nie da³o siê zauwa¿yæ ¿e
up³ynê³o a¿ tyle czasu , nikt nie
wyszed³ zawiedziony . Na za-
koñczenie organizatorzy spo-
tkania rozdali uczestnikom
ikonki , a o. Gabriel osobiœcie
z wszystkimi siê po¿egna³

Ojciec Gabriel to wa¿-
na postaæ z naszego regionu ,
która swoim uporem i si³¹ du-
chow¹ próbuje otworzyæ ludz-
kie umys³y i serca na potrze-
bê zrozumienia innych i  po-
magania im w takim zakresie
jak ka¿dy potrafi i mo¿e .

Tekst zdjêcia:

Micha³ Iwaniuk
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... mo¿na by zapytaæ premiera
Tuska parafrazuj¹c s³ynne pytanie „pa-
prykarza” z kampanii wyborczej. Odpo-
wiedŸ nasuwa siê sama, nie d³u¿ej jak do
67 roku, bo inaczej stworzycie, drodzy
emeryci, problem politykom, dla których
„cz³owiek” (co niby brzmi dumnie) to pio-
nek na szachownicy. Mo¿na go przesta-
wiaæ w zale¿noœci od aktualnych pijarow-
skich zapotrzebowañ, mo¿na bezkarnie
oszukiwaæ w kampanii wyborczej, mo¿-
na nazywaæ ... nie bêdê siê jednak zni¿a³
do poziomu niektórych prominentnych po-
lityków. Myœlê, ¿e dla wielu ludzi, którzy
w latach osiemdziesi¹tych walczyli „o
wolnoœæ i demokracjê” bolesne jest
stwierdzenie, ¿e tak naprawdê walczyli o
sto³ki dla nowej elity, dla której zwyk³y
cz³owiek jest tak  samo ma³o wa¿ny jak
dla tych, z którymi walczyli. Najdobitniej
t¹ hipokryzjê i zak³amanie polityków uka-
za³a debata nad obywatelskim wnioskiem
o referendum w sprawie przed³u¿enia
wieku emerytalnego. W dyskusji tej pe³no
by³o wyœmiewania, powo³ywania siê na
przyk³ad innych krajów – co jest zwyk³a
dyletanck¹ manipulacj¹, powo³ywania siê
na niby ¿yciow¹ koniecznoœæ czy zwy-
k³ego straszenia g³odowymi emeryturami.
I jakoœ w tej dyskusji nie mog³a siê prze-
biæ do œwiadomoœci tych zwolenników

tzw. reformy, ¿e g³odowe emerytury to ju¿
obywatelom zapewnili wprowadzaj¹c „refor-
mê” i powo³uj¹c Otwarte Fundusze Emery-
talne trzynaœcie lat temu. Jakoœ te niby wolne
i niezale¿ne (chyba od zdrowego rozs¹dku)
media tak wspieraj¹ce zwolenników podnie-
sienia wieku (a w rzeczywistoœci miêdzyna-
rodowe korporacje finansowe, które na tym
najwiêcej zarabiaj¹) nie mówi¹ i nie pisz¹ o
tym, ¿e pierwsza emerytura wyp³acona z
OFE wynios³¹ 28 z³ ( a mia³o byæ dostatnie
¿ycie pod palmami), ¿e wartoœæ sk³adek zgro-
madzonych  w OFE w 2010 roku  uleg³ a
zmniejszeniu o 11 mld z³ natomiast w tym¿e
samym roku zyski funduszy wzros³y o 616
mln z³. Dlaczego tu zwolennicy tzw. reformy
nie uzale¿ni¹ w koñcu zarobków funduszy
od przyrostu wartoœci zgromadzonych sk³a-
dek, dlaczego nie wprowadz¹ dobrowolno-
œci w przynale¿noœci do OFE?

Jednym z argumentów podnoszonych
przez zwolenników tzw. reformy jest absur-
dalnoœæ pytania obywateli w referendum o
zgodê na podniesienie wieku emerytalnego.
Tak to jest pytanie absurdalne ale tak samo
absurdalne jest podnoszenie wieku do 67 lat.
Od tego nie przybêdzie ani pracuj¹cych
(wrêcz przeciwnie) ani nie zwiêksz¹ siê zgro-
madzone sk³adki i za kilka lat trzeba bêdzie
podnosiæ wiek do 77 a mo¿e 87 lat. Samo
podniesienie wieku niczego nie rozwi¹zuje.

Remedium na rozwi¹zanie problemów bu-
d¿etowych jest tylko jedno, skoñczyæ z poli-
tyk¹ – co z tak¹ luboœci¹ g³osi³ premier z
bilbordów w niedawnej przecie¿ kampanii –
a wzi¹æ siê do solidnej pracy. Uszczelniæ
system emerytalny, zlikwidowaæ absurdalne
koszty ponoszone przez bud¿et na finanso-
wanie zbêdnej (i stale rosn¹cej) armii urzêd-
ników, na finansowanie organizacji religij-
nych, na bezsensowne prywatyzacje ( w imiê
neoliberalnej ideologii, któr¹ na zachodzie ju¿
dawno uwa¿a siê za bankruta), czy wreszcie
autentycznie a nie deklaratywnie wspomóc
m³ode rodziny. Bez wzrostu dzietnoœci, bez
zmniejszenia absurdalnych dysproporcji p³a-
cowych, bez polepszenia opieki zdrowotnej i
zapewnienia pracy  (zw³aszcza m³odym)
podnoszenie wieku niczego nie zmieni. Czy
rz¹dz¹cych nie zastanawia dlaczego Polki
w Anglii czy Irlandii s¹ na pierwszym miej-
scu pod wzglêdem iloœci rodzonych dzieci?
Czy nie widz¹ absurdu w argumencie o wzro-
œcie œredniej d³ugoœci ¿ycia, gdy statystyki
unijne podaj¹, ¿e jest on  w Polsce o 7 – 10 lat
krótszy ni¿ na zachodzie, czy nie obra¿a ich
inteligencji  pos³ugiwanie siê œredni¹ p³ac¹
przy tak du¿ej rozpiêtoœci zarobków?

A czy spo³eczeñstwa nie obra¿a trak-
towanie go przez polityków jak „ciemnego
ludu”, czy nie zastanawia go, dlaczego tak
³atwo nim manipulowaæ?

Myœlê, ¿e na tak istotne pytanie,
ka¿dy z nas musi sam odpowiedzieæ.

A na zakoñczenie dwa cytaty
sprzed kilku miesiêcy:

„ – Nie wierzê, ¿eby wszyscy lu-

dzie zbli¿aj¹cy siê  do siedemdziesiêciu lat

– pisa³ Donald Tusk w „Gazecie Wybor-
czej” 19 marca ub roku – mogli pracowaæ

w swoich zawodach z równ¹ wydajnoœci¹,

jak robili to wczeœniej. (...) Trzeba znaleŸæ

rozwi¹zanie elastyczne, miêkkie, przede

wszystkim dobre dla ludzi, zachêcaj¹ce ich

do d³u¿szej aktywnoœci zawodowej, a w

konsekwencji dobre dla równowagi demo-

graficznej na rynku pracy.”

Wtórowa³ mu Minister Finansów
w wywiadzie dla „Polska-G³os Wielko-
polski” z 9 czerwca ub. roku ( cytat za
stron¹ internetow¹ MF) „Proste podwy¿-

szenie wieku emerytalnego jest w pewnym

sensie pójœciem na skróty i za³atwieniem

sprawy przy u¿yciu topora a nie skalpela”

Có¿ wiêc siê sta³o w ci¹gu tych kilku mie-
siêcy, ze wyci¹gniêto topór i zapomniano
o  tym „co dobre dla ludzi”, có¿ wiêc siê
sta³o, ¿e zlekcewa¿ono prawie dwa mi-
liony ludzi, którzy z³o¿yli swój podpis pod
wnioskiem o referendum?

Wies³aw Soko³owski

Moim zdaniem

Drugie oszustwo emerytalne, czyli jak d³ugo ¿yæ, panie premierze? ...
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Bie¿¹ca edycja konkursu Podlaska Marka Roku
prowadzona by³a wed³ug znacznie zmodyfikowanych
zasad. Zmianie uleg³ m.in. sposób rekrutacji uczestni-
ków, którzy obecnie zg³aszani byli przez cz³onków Ka-
pitu³y Konkursowej. Po potwierdzeniu zg³oszenia
przez producentów powsta³a lista zg³oszeñ, która pod-
dana zosta³a pod obrady Grupy Eksperckiej.

Spoœród 73 zg³oszonych produktów zosta³a wy-
³oniona lista 23 nominowanych, które ubiega³y siê o
tytu³ Podlaskiej Marki Roku.

Laureatów wybra³y - niezale¿nie od siebie - Ka-
pitu³a Konkursu oraz internauci. Zgodnie z regulami-
nem konkursu Kapitu³a wy³oni³a piêciu zwyciêzców,
internauci zaœ jednego.

Laureaci konkursu otrzymaj¹ prawo pos³ugiwa-
nia siê logotypem konkursu Podlaska Marka Roku oraz
nagrodê finansow¹, natomiast wœród g³osuj¹cych in-
ternautów zostan¹ rozlosowane atrakcyjne nagrody
rzeczowe.

Laureaci zostan¹ uhonorowani podczas uroczy-
stej gali, która odbêdzie siê 28 kwietnia w Operze “i
Filharmonii Podlaskiej.

(wp)

Ponad dwadzieœcia
produktów

walczy³o o tytu³
Podlaskiej Marki Roku

By³eœ na festiwalu?

Robi³eœ zdjêcia?

Nagrywa³eœ koncert?

Podziel siê wspomnieniami i weŸ

udzia³ w wystawie fotograficznej.

Zapraszamy

zarówno zawodowców,

jak i amatorów  kontakt:

centrum@centrumzamenhofa.pl

lub tel. Magdalena Urbañska 85

67 67 367, kom. 516 361 703

BASOWISZCZA
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NAREWKA

Samorz¹dowa Biblioteka Publiczna w Narewce posiada bogaty ksiêgo-
zbiór – oko³o 13 tys. woluminów. W ubieg³ym roku zakupiono 119 ksi¹¿ek.
Biblioteka ma oko³o 150 czytelników i jest wœród nich wiecej kobie t ni¿ mê¿-
czyzn.

Najwiêcej czytaj¹ El¿bieta Wnuk, Alicja Wo³kowycka, Maria Skiepko,
Alina Stulgis, Andzrej Stypu³kowski i Andrzej Stocki. Wiernymi czytelnikami s¹
: Janina Stulgis i Leokadia D¹browska. Aktywni czytelnicy to równie¿ Marta
Trusiewicz i Piotr Kalinowski. Wœród czytelników wyró¿nia siê m³odzie¿ stu-
diuj¹ca i ucz¹ca siê w szko³ach ponadgimnazjalnych oraz bezrobotni.

Kornel Makuszyñski napisa³ „Ksi¹zki to najlepsi przyjaciele, nie wyœmiej¹,
nie zdradz¹ a naucz¹ wiele”.

Du¿ym zainteresowaniem osób odwiedzaj¹cych bibliotekê w Narewce
cieszy siê czytelnia. Mo¿na w niej skorzystaæ z wydawnictw encyklopedycz-
nych, prasy oraz interenetu.

Jak¹ ksi¹¿kê wzi¹æ do czytania zawsze doradzi Maria Urbanowicz, bi-
bliotekarka z d³ugoletnim sta¿em. Ona najlepiej zna gusty miejscowych czytel-
ników.

(jc)

Œwiat na pó³ce

Okres wiosenny w rolnictwie to

czas wzmo¿onych prac polowych.

Rolnicy niejednokrotnie pracuj¹ d³ugo

w niesprzyjaj¹cych warunkach, co

doprowadza do zmêczenia i  utraty

koncentracji a tym samym do wiêk-

szego prawdopodobieñstwa powstania

wypadku. Aby temu przeciwdzia³aæ

pragnê przedstawiæ rolnikom najwa¿-

niejsze zasady bezpiecznej obs³ugi

maszyn i urz¹dzeñ do prac wiosennych

i pielêgnacyjnych. Stosowanie siê do

tych zaleceñ w znacznym stopniu po-

prawi bezpieczeñstwo pracy rolnika i

cz³onków jego rodziny.

Oto najwa¿niejsze zasady ob-

s³ugi maszyn i urz¹dzeñ:

- nie nale¿y stawaæ lub siadaæ

na ramach narzêdzi zawieszanych lub

doczepianych do ci¹gnika,

- nie nale¿y eksploatowaæ ma-

szyn i narzêdzi polowych bez os³on ru-

chomych czêœci napêdu (wa³ek prze-

kazu mocy, paski klinowe, ³añcuchy,

ko³a zêbate, itp.) i czêœci roboczych

(np. sadzarki),

- nie nale¿y wykonywaæ jakich-

kolwiek prac naprawczych pod pod-

niesionym do góry narzêdziem zawie-

szanym,

- wymiana podzespo³ów i ele-

mentów roboczych, naprawa, czysz-

czenie, konserwacja, wymiana lemie-

szy mo¿e byæ wykonywana tylko po

ustawieniu maszyny (urz¹dzenia) na

odpowiednio mocnej podporze i wy-

gaszeniu silnika ci¹gnika,

Ponadto:

- szerokie maszyny w drodze na

pole nale¿y transportowaæ w pozycji

transportowej,

- znaczniki sadzarek i siewni-

ków powinny byæ na czas transportu

zabezpieczone w pozycji pionowej,

- nie wolno przewoziæ ludzi na

siewnikach i sadzarkach ani transpor-

towaæ tych maszyn z za³adowanymi

zbiornikami (skrzyniami),

- podczas prac glebogryzarek,

bron aktywnych i kosiarek rotacyjnych

nale¿y os³oniæ ruchome zespo³y robo-

cze oraz nie dopuszczaæ na ma³¹ od-

leg³oœæ  osób postronnych,

- nie u¿ywaæ kosiarek rotacyj-

nych w pobli¿u zabudowañ, na pobo-

czach dróg, je¿eli nie jest zachowana

strefa bezpieczeñstwa wynosz¹ca

50m (istnieje mo¿liwoœæ pochwycenia

przez zespo³y robocze kamieni, grud

ziemi lub urwania siê no¿y i odrzuce-

nia ich na odleg³oœæ do 50m),

- przy zawieszaniu ciê¿kich ma-

szyn uprawowych (siewniki, sadzarki,

p³ugi wieloskibowe) nale¿y stosowaæ

obci¹¿niki na przedni¹ oœ ci¹gnika w

celu zapewnienia równowagi agrega-

tu,

- przegarnianie ziarna w skrzy-

ni nasiennej siewników mo¿e byæ wy-

konywane tylko za pomoc¹ ³opatki,

- zabronione jest wybieranie

ziemniaków rêkoma lub ich uzupe³nia-

nie w mechanizmach wysadzaj¹cych

sadzarek do ziemniaków,

- w czasie prac ze œrodkami

ochrony roœlin nale¿y stosowaæ siê do

instrukcji podanej na opakowaniu œrod-

ka chemicznego oraz koniecznie sto-

sowaæ w³aœciwie dobrane œrodki

ochrony indywidualnej,

- w pracach wi¹¿¹cych siê z

kontaktem ze œrodkami ochrony roœlin

nie mog¹ braæ udzia³u dzieci, m³odo-

ciani i kobiety.

Przedstawione uwagi s¹ tylko

przypomnieniem o najczêœciej wystê-

puj¹cych wiosn¹ zagro¿eniach. War-

to o nich pamiêtaæ, by ograniczaæ licz-

bê wystêpuj¹cych wypadków przy

pracy w gospodarstwie rolnym.

Krzysztof Kozio³

Zasady bezpiecznej pracy
przy wiosennych pracach polowych Biuro Powia-

towe ARiMR w
Bielsku Podlaskim
jak co roku, od mo-
mentu wejœcia Pol-
ski do Unii Europej-
skiej, od 15 marca
do 15 maja przyjmu-
je wnioski o przy-
znanie pomocy w
ramach systemów
wsparcia bezpo-
œredniego za 2012

r., pomocy finansowej z tytu³u wspierania gospodarowania na obszarach gór-
skich i  innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (p³at-
noœæ ONW) oraz o przyznanie p³atnoœci z "Programu rolnoœrodowiskowego" w
ramach PROW 2007-2013. O wszystkie te p³atnoœci mo¿na siê ubiegaæ sk³a-
daj¹c wspólny wniosek, jak i równie¿ mo¿na z³o¿yæ przez Internet loguj¹c siê
na specjalnym portalu udostêpnionym przez ARiMR.

W 2012 roku na jednym formularzu wniosku, rolnicy mog¹ ubiegaæ siê o
nastêpuj¹ce rodzaje p³atnoœci, w ramach systemów wsparcia bezpoœredniego:

jednolit¹ p³atnoœæ obszarow¹ (JPO);
uzupe³niaj¹ce p³atnoœci obszarowe (UPO):
p³atnoœci uzupe³niaj¹ce:
dla producentów surowca tytoniowego - p³atnoœæ niezwi¹zana do tyto-

niu,
w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego - p³atnoœæ niezwi¹zana do

skrobi;
specjaln¹ p³atnoœæ obszarow¹ do powierzchni upraw roœlin str¹czkowych

i motylkowatych drobnonasiennych;
wsparcie specjalne - p³atnoœæ do krów;
wsparcie specjalne - p³atnoœæ do owiec;
wsparcie specjalne do surowca tytoniowego - p³atnoœæ do tytoniu;
p³atnoœæ cukrow¹;
oddzieln¹ p³atnoœæ z tytu³u owoców i warzyw (p³atnoœæ do pomidorów);
oddzieln¹ p³atnoœci z tytu³u owoców miêkkich.
pomoc finansow¹ z tytu³u wspierania gospodarowania na obszarach gór-

skich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);
p³atnoœæ rolnoœrodowiskow¹ (PROW 2007-2013).
Wszyscy, którzy z³o¿¹ wnioski o wsparcie od 15 marca do 15 maja br.

mog¹ liczyæ na otrzymanie nale¿nych dop³at w pe³nej wysokoœci, natomiast
osoby, które dostarcz¹ swoje wnioski po 15 maja, ale nie póŸniej ni¿ do 11
czerwca otrzymaj¹ takie p³atnoœci pomniejszone o 1% za ka¿dy roboczy dzieñ
opóŸnienia

Mariusz Korzeniewski

Czas na dop³aty
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Z takim nastawieniem udali siê m³odzi p³y-
wacy i p³ywaczki  z naszego miasta do Augustowa i
Suwa³k na Fina³ Mistrzostw Województwa w P³y-
waniu. Wszyscy uczestnicy startowali na dystansie
50 m., po uprzednim zakwalifikowaniu siê z Mi-
strzostw Grupy Po³udniowej, które odby³y siê w Biel-
sku Podlaskim.  Fina³ zosta³ przeprowadzony w
dwóch seriach po szeœciu zawodników. O zajêtych
miejscach decydowa³ uzyskany czas.

   W  kat. Gimnazjów  Emil Dawidziuk (PG 3
Hajnówka-KS.”Puszcza”) uplasowa³ siê na siód-
mym miejscu. W stosunku do roku ubieg³ego , gdzie
by³ trzynasty,  poprawi³ swoj¹ lokatê o szeœæ miejsc.
W swoim roczniku zaj¹³by drugie miejsce.  Czas
Emila stylem motylkowym na 50 metrów to 32,76 .
W tym samym stylu równie¿ startowa³a uczennica
PG 2 Hajnówka Aleksandra Siemieniuk, która zajê-
³a dziewi¹te miejsce z czasem 44,97. W wyniku tych
singlowych startów ch³opcy z PG 3 Hajnówka upla-
sowali siê na XIII miejscu, a dziewczêta z PG 2
Hajnówka na miejscu XIV.

Bardzo dobrze spisali siê równie¿ uczniowie i
uczennice ze szkó³ podstawowych. Justyna Klimiuk
(SP 6 Hajnówka – KS.”Puszcza”) zakwalifikowa³a

siê do fina³u jako laki luzer i zaprezentowa³a siê w
nim znakomicie, poniewa¿ zajê³a pi¹te miejsce w
stylu dowolnym. Czas Justyny wyniós³ 33,23  i za-
brak³o jej tylko 0,81 sekundy do zdobycia br¹zowe-
go medalu. Czas zwyciê¿czyni – zawodniczki z Bia-
³egostoku to 32,42.

Jowita Rybak (SP 2 Hajnówka – KS.”Pusz-
cza”) zajê³a równie¿ pi¹te miejsce w stylu motylko-
wym. Czas Jowity- 41,09 ze strat¹  do br¹zowego
medalu 0,84 sekundy. Czas zwyciê¿czyni  z Bia³e-
gostok-36,04.

Kaja Kruszewska (SP 5 Hajnówka –
KS.”Puszcza”) to kolejna zawodniczka, która zajê-
³a pi¹te miejsce w swoim stylu tj. motylkowym. Czas
– 36,65 ze strat¹ 0,96 sekundy do br¹zowego meda-
lu. Czas zwyciê¿czyni z Augustowa– 32,80.
Nale¿y dodaæ, ¿e zawodniczki, które zajê³y miejsca
I-IV  by³y od  Kai o rok starsze.

Damian Abramczuk (SP 5 Hajnówka –
KS.”Puszcza”) zaj¹³ ósme miejsce w stylu klasycz-
nym. Tutaj równie¿ wiêkszoœæ  zawodników by³a o
rok starsza. Gdyby zawody rozgrywane by³y z po-
dzia³em na roczniki, Damian zaj¹³by drugie miejsce.

Natalia Woroniecka (SP 2 Hajnówka –

KS.”Puszcza”) zajê³a dziewi¹te miejsce w stylu kla-
sycznym. Jest to równie¿ bardzo dobry wystêp tej
zawodniczki.

Punktacja  dru¿ynowa  szkó³ podstawowych-
dziewczêta: XII miejsce SP2 Hajnówka; XIII-XIV
miejsce SP 5 I SP 6 Hajnówka/  ch³opcy: XIII miej-
sce - SP 6 Hajnówka i XIV miejsce - SP 5 Hajnów-
ka.

Ju¿ od kilkunastu lat zarówno w kategorii szkó³
podstawowych i gimnazjalnych czo³owe miejsca
zajmowane s¹ przez uczniów i uczennice z Bia³ego-
stoku, Suwa³k i Augustowa. Ju¿ drugi rok z rzêdu
zdobywaj¹ równie¿ medale zawodnicy z Bielska
Podlaskiego. S¹dz¹c po zajêtych miejscach w tym
roku, mo¿emy ju¿ œmia³o liczyæ na medale w na-
stêpnym roku szkolnym tj.2012/2013. Liczymy rów-
nie¿ na to, ¿e niektóre szko³y bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ
wystawienia sztafet.

W imieniu klubu serdecznie gratulujê  zawod-
nikom i zawodniczkom KS.”Puszcza” Hajnówka
oraz nauczycielom WF i instruktorom za osi¹gniête
wyniki sportowe .

Janusz Ludwiczak

Pracowitoœæ i cierpliwoœæ to domena ka¿dego sportowca

18 marca by³ wa¿nym dniem dla bielskiej or-
ganizacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej a w pew-
nym sensie tak¿e dla miasta bowiem trzeci¹ ju¿ ka-
dencjê rz¹dzi nim lewicowy burmistrz, przez d³ugie
lata  kieruj¹cy bielskim SLD.

76 delegatów i zaproszonych goœci obrado-
wa³o przez  ponad cztery godziny w Bielskim Domu
Kultury. Wsród goœci znale¿li siê m.in. by³y pose³ i
senator Sergiusz Plewa, przewodnicz¹cy podlaskiego
SLD Krzysztof Zaremba, Burmistrz Bielska Podla-
skiego Eugeniusz Berezowiec, dyrektor biura sena-
torskiego senatora W³odzimierza Cimoszewicza
Zbigniew Krzywicki.

Nikogo nie trzeba przekonywaæ,  ¿e ostatnie
lata do najlepszych dla SLD nie nale¿¹, wielu twier-
dzi, ze Sojusz znalaz³ siê wrêcz w katastrofalnej sy-
tuacji. Nigdy dotychczas nie spad³o tak drastycznie
zaufanie Polaków do SLD co unajdobitniej unaczo-
ni³y wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych.
Jednak te s³abe wyniki w kraju nie maj¹ prze³o¿enia
na lokalne spo³eczeñstwo. Mieszkañcy 28-tysiêcz-
nego Bielska Podlaskiego zaufania do lewicy nie
stracili. Pokaza³y to wyniki wyborów samorz¹do-
wych ( 8 radnych Rady Miasta i 4 Rady Powiatu) i
potwierdzi³y wybory parlamentarne. Uczciwie mogê
stwierdziæ, ze bielszczanie s¹ dumni ze swojego bur-
mistrza, bowiem za jego kadencji miasto staje siê
coraz bardziej zadbane i estetyczne i dynamicznie
siê rozwij¹.

Stan iloœciowy partii ( ok. 150 cz³onków) nie
przyprawia „o zawrót g³owy” ale s¹ to ludzie bar-
dzo zaanga¿owani spo³ecznie, pe³ni¹cy ró¿ne funk-
cje wybieralne i – co dzisiaj jest zupe³n¹ rzadkoœci¹
– nie pobieraj¹cy najczêœciej za tê dzia³alnoœæ ¿ad-
nego wynagrodzenia.

W referacie ustêpuj¹cego Przewodnicz¹ce-
go Rady Powiatowej SLD Eugeniusza Simoniuka
nie mog³o zabrakn¹æ odniesienia do problematyki ró¿-
norodnoœci narodowoœciowej. Pozwolê sobie zacy-
towaæ fragment z jego wypowiedzi: „Ju¿ od pokolen
utrwali³a siê pewna norma, zgodnie z któr¹ na tere-

Powiatowy zjazd bielskiego SLD
nach wschodnich zamieszka³ych przez mniejsoœci
narodowe wystêpuje wiêksze poparcie dla szroko
rozumianej lewicy. Sk³ada siê na to wiele czynni-
ków, ale skrótowo rzecz ujmuj¹c korzenie tych sym-
patii siêgaj¹ daleko w przesz³oœæ. To w³aœnie Polska
Rzeczpospolita Ludowa wyprowadzi³a mieszkañców
naszego regionu bêdacych Bia³orusinami czy Ukra-
iñcami, z zapaœci cywilizacyjnej i gospodarczej. Set-
ki tysiêcy ludzi otrzyma³o bezp³atne wykszta³cenie,
bezp³atn¹ opiekê zdrowotn¹ i pracê co zlikwidowa-
³o przeludnienie i tradycyjn¹ wiejsk¹ biedê. Bia³oru-
sini przestali byæ zamykani w Berezie Karuskiej a
zaczeli pe³niæ odpowiedzialne funkcje pañstwowe.
Ten szybki awans cywilizacyjny niektórym pomie-
sza³ w g³owach i zapomnieli oni o swym rodowodzie
oraz komu zawdzieczaj¹  osi¹gniêty status spo³ecz-
ny. Zdecydowana wiêkszoœæ z nich zachowa³a sym-
patiê do ruchów lewicowych. Jednak to poparcie
dla lewicy nie jest dane raz na zawsze i ³atwo mo¿-
na je straciæ. W naszej organizacji kontynuujemy
dobre tradycje przedwojennego ruchu lewicowego.
Nasi cz³onkowie  anga¿uj¹ siê w rozwój amator-
skiegi ruchu artystycznego (próby najstarszego ze-
spo³u bia³oruskiego „Wasiloczki” odbywaj¹ siê w sie-
dzibie SLD) i organizacji pozarz¹dowych.

W zjazdowej dyskusji, szczerej a  czasami
kontrowersyjnej,  nieraz mocno krytycznej wobec
stylu kierowania organizacj¹ przez dotychczasowe-
go przewodnicz¹cego wskazywano drogi poprawy i
koniecznoœæ rozbudowy partii wœród ludzi m³odych.
W uchwale Zjazdu – w yniku tej dyskusji – znalaz³
siê zapis o koniecznoœci poprawy wewn¹trzpartyj-
nej wspó³pracy, wzajemnym szacunku dla ró¿norod-
noœci pogl¹dów i równym traktowaniu wszystkich
cz³onków SLD. Wskazano tak¿e na koniecznoœc re-
aktywacji wiejskich kó³ SLD i szerszej wspólpracy
ze wszystkimi, którzy nie neguj¹ lewicowych war-
toœci a przede wszystkim wspieranie ludzi najmniej
zamo¿nych, mniej zaradnych, schorowanych czy w
ró¿ny sposób pokrzywdzonych.

W wyniku tajnego g³osowania przewodnicz¹-

cym Rady na nastêpn¹ kadencjê zosta³ wybrany
ponownie Eugeniusz Simoniuk, a sekretarzem Ta-
deusz Niewiñski. Do Rady Powiatowej wybrano
ponadto: Stanis³awa Danilczuka, Adama Go³êbiec-
kiego i Miros³awa Go³êbiowskiego, Annê Ga³u-
szewsk¹, Jerzego Iwañczuka, Rafa³a Lorkiewicza,
Eugeniê Ostaszewsk¹, Kazimierza Prusa,  Jana Pro-
kopiuka, Jana Sadowskiego, Grzegorza Starczew-
skiego, Anatola Wasiluka, Arkadiusza Waszkiewi-
cza.

Wybrano tak¿e 26 delegatów na Zjazd Woje-
wódzki i cz³onków Rady Wojewódzkiej, którymi zo-
stali: Eugeniusz Ga³uszewski, Jerzy Iwañczuk, Rafa³
Lorkiewicz, Tadeusz Niewiñski, Eugenia Ostaszew-
ska, Jan Prokopiuk,  Iwona Sieliwonik i Arkadiusz
Waszkiewicz.                                                   (i)

Na leczenie w Polsce ci¹gle brakuje pieniê-
dzy, nie brakuje ich jednak na p³ace zarz¹dzaj¹cych
naszymi sk³adkami. Jak wynika z informacji prze-
kazanej na Sesji Sejmiku Samorz¹dowego (16 stycz-
nia br) przez dyrektora Podlaskiego Oddzia³u Na-
rodowego Funduszu Zdrowia zatrudnia on 155 pra-
cowników zarabiaj¹cych œrednio 3-3,5 tys. z³. A
wiêc tylko na p³ace tej zbêdnej wg. wielu podlasian
instytucji wydajemy rocznie  465-542,5 tys. z³otych.
A w skali kraju?  Teraz ju¿ wiecie drodzy pacjenci
dlaczego brakuje kasy na Wasze leczenie? (pac)

Konkurs na drewniane zabytki
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Klu-

ka w Ciechanowcu  organizuje konkurs promuj¹cy
dawne budownictwo drewniane oraz w³aœcicieli
tych budynków staraj¹cych siê je uratowaæ od znisz-
czenia. Do 30 kwietnia mo¿na zg³aszaæ obiekty
drewniane wybudowane do 1956 r a znajduj¹ce siê
w miejscowoœciach do 5 tys. mieszkañców.

Biedna s³u¿ba zdrowia
i bogaty NFZ
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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 , 535 553 331,

e-mail:swanczewski@nieruchomosci-podlasia.pl


