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23 kwietnia Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki

Zakoñczy³ siê
Konkurs „Odkrywcy hi-
storii spó³dzielczoœci w re-
gionie” zorganizowany
przez Bank Spó³dzielczy
w Brañsku i nasza Redak-
cjê. Od dwóch lat towarzy-
szy on Turniejowi Wiedzy
o Spó³dzielczoœci Banko-
wej. Spó³dzielczoœæ, to
ci¹gle nie doceniana ga³¹Ÿ
gospodarki. Znacznie pod
tym wzglêdem odstajemy
od tzw. starych krajów
Unii, w których spó³dziel-
czoœæ cieszy siê uznaniem i szacunkiem.
Przybli¿enie idei i historii spó³dzielczoœci,
szczególnie w wymiarze regionalnym,
przyœwieca³o pomys³odawcom organizacji
wspomnianego Turnieju. Doœwiadczenia z
jego pierwszych czterech edycji unaoczni³y
organizatorom piln¹ potrzebê spisania –
dopóki ¿yj¹ jeszcze œwiadkowie – pocz¹t-
ków i zebrania zachowanych dokumentów
z historii spó³dzielczoœci w naszym regio-

nie. Od lat w Banku Spó³dzielczym w
Brañsku funkcjonuje „mini muzeum hi-
storii spó³dzielczoœci”, godne polece-
nia innym spó³dzielniom w regionie.

Istotnym mankamentem do-
tychczasowych edycji by³a – niczym
niewyt³umaczalna – niechêæ innych
banków spó³dzielczych, spó³dzielczo-
œci spo¿ywczej, czy nielicznych resz-
tek spó³dzielczoœci rolniczej do wspó³-
organizacji Konkursu. Dziwi to niedo-
cenianie po¿ytków z upowszechnienia
wœród m³odych ludzi spó³dzielczych
idei i jej historii.

Oni tworzyli lokaln¹ spó³dzielczoœæ

Cd. str. 4

W dniu 7 kwietnia br. w Œwi-
norojach (gmina Narewka) odby³a
siê inauguracja Dni Olimpijczyka.
Ta wojewódzka impreza zosta³a w
tym roku praktycznie po³¹czona z
powiatowymi biegami prze³ajowy-
mi Zrzeszenia Ludowych Zespo³ów
Sportowych powiatu hajnowskie-
go. Pozwoli³o to setkom m³odych
biegaczy zapoznaæ siê z wyst¹pie-
niem  Prezesa Podlaskiej Rady
Olimpijskiej Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, Janusza Kochana,
który przypomnia³ idee ruchu olim-
pijskiego i zasady fair play (na
przyk³adzie Adama Ma³ysza).Oto-
czona pomnikowymi dêbami pola-
na w Œwinorojach parê dni wcze-
œniej zosta³a ponownie nawiedzo-
na przez watahy dzików, które sku-
tecznie poszukuj¹ tu zesz³orocz-
nych ¿o³êdzi. Leœnicy na dzieñ bie-
gów wyrównali œlady buchtowania
i z tej polany odbywa³y siê starty
we wszystkich kategoriach. T³o
startów stanowi³y flagi narodowe,
olimpijskie, LZS, banery i transpa-
renty.

Uroczystoœci otworzy³ wice-
starosta powiatu hajnowskiego, An-
drzej Skiepko, przedstawiaj¹c przy-
by³ych – prezesa Podlaskiej Rady
Olimpijskiej PKOl. Janusza Kocha-
na, wiceprezesa Wojewódzkiej Fe-

Wojewódzka
Inauguracja

Dni Olimpijczyka

"Chory model konsumpcyjny

niby wolnorynkowej wolnoœci

dusi, truje i odcz³owiecza"

Abp Stanis³aw G¹decki

Cd. str. 11

20 lat Stra¿y Granicznej

Na zewnêtrznej granicy
Unii Europejskiej

W maju br. bêdziemy obcho-
dzili 20-lecie powo³ania w naszym
kraju i regionie Stra¿y Granicznej.
Przypomnijmy czytelnikom kilka
faktów historycznych dotycz¹cych
Podlaskiego Oddzia³u Stra¿y Gra-
nicznej. Z Komendantem POSG, p³k
SG Leszkiem Czechem rozmawia
Wies³aw Pietuch.

P³k SG Leszek CZECH. Urodzony w
1959 r. Absolwent rocznika 1983 Wy-
dzia³u Administracyjno – Ekonomicz-
nego Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1978 r. rozpocz¹³ pracê cy-
wiln¹, w latach 1984 – 1985 odby³ s³u¿-
bê wojskow¹ w ramach Szko³y Podcho-
r¹¿ych Rezerwy. Od 1990 r. pe³ni³ s³u¿-
bê w Urzêdzie Ochrony Pañstwa, tam
ukoñczy³ te¿ Studium Oficerskie. W
paŸdzierniku 1993 r. powo³any zosta³
na stanowisko komendanta oddzia³u.
Od lipca 2002r. do grudnia 2005 r. s³u-
¿y³ w Centrum Szkolenia Stra¿y Gra-
nicznej w Kêtrzynie.

2 stycznia 2006 r. powo³any zo-
sta³ na stanowisko zastêpcy komendan-

Cd. str. 5
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PSS Spo³em to 105 lat
historii, od czasów carskich
do czasów wspó³czesnych;
proszê przedstawiæ krótki
rys historyczny przedsiê-
biorstwa z uwzglêdnieniem
dat i najwa¿niejszych wyda-
rzeñ ?

Jesieni¹ 1905 roku gru-
pa bielskich spo³eczników
powo³uje spó³dzielniê spo-
¿ywców w Bielsku Podla-
skim, która przyjmuje nazwê
Bielskie Stowarzyszenie Spo-
¿ywców. Inspiracj¹ do jego
powo³ania by³a œwiadomoœæ
potrzeby czêœci spo³eczeñ-
stwa, aby przeciwstawiæ siê
wyzyskowi w³aœcicieli skle-
pów . Po dwukrotnej proœbie,
w 1905 r. grodzieñski guber-
nator wydaje zezwolenie na
za³o¿enie stowarzyszenia.
Pierwszym prezesem stowa-
rzyszenia zostaje Gustaw
Wo³k, kuzyn gubernatora.
Dzia³alnoœæ stowarzyszenia
ogranicza³a siê pocz¹tkowo
do jednego sklepu ogólnospo-
¿ywczego, który mieœci³ siê w
siedzibie aktualnego ratusza .

Jakim osobom za-
wdziêcza swoje powstanie
PSS Spo³em,  kto zalicza siê
do najbardziej zas³u¿onych
pracowników spó³dzielni ?

Na przestrzeni tych
105-u lat by³a rzesza pracow-
ników, którzy rzeczywiœcie
pod³o¿yli twarde podwaliny
do funkcjonowania tej spó³-
dzielni . By³y to pierwsze za-
rz¹dy , które wypada wymie-
niæ, ale jestem to w stanie zro-
biæ tylko przy pomocy naszej
kroniki. Prowadzimy j¹ od
chwili zarejestrowania spó³-
dzielni po dzieñ dzisiejszy i
mam nadziejê, ¿e tak bêdzie
z kolejnym pokoleniem spó³-
dzielców. Nie sposób jest
wymieniæ nazwiska wszyst-
kich prezesów, którzy zarz¹-
dzali t¹ spó³dzielni¹ w okre-
sie 20–lecia miêdzywojenne-
go; przy czym mo¿e ju¿ po
wojnie z takich osób, które
zapisa³y siê w historii spó³-
dzielni to prezesi: Jerzy Wi-

œniewski wspólnie z preze-
sem Bazylem Waszkiewi-
czem. Kadencja prezesa Wi-
œniewskiego to koniec roku
1971, natomiast pana Wasz-
kiewicza  to lata 80-te . Z in-
nych osób , które rzeczywi-
œcie wpisa³y siê do kroniki
jako zas³u¿eni prezesi to pa-
nowie Antychowicz , Sadow-
ski, Korniluk.

Nale¿y wymieniæ
przede wszystkim osobê , któ-
rej nie ma ju¿ wœród nas. Tak¹
osob¹ by³ d³ugoletni prezes
zarz¹du w latach 1977 – 1992
Konstanty Onopiuk. Ja pra-
cujê w spó³dzielni od 1 lipca
1977 r. na ró¿nych stanowi-
skach, przy czym ca³y czas w
zarz¹dzie, aktualnie od 1998r.
pe³niê funkcjê prezesa .

W miejscowym mu-
zeum mo¿na do koñca mar-
ca mo¿na by³o zobaczyæ wy-
stawê dotycz¹c¹ 105 - lecia

PSS Spo³em, co Pani s¹dzi
o takich przedsiêwziêciach,
czy podoba³a siê  Pani ta
wystawa?

Pomys³ zorganizowa-
nia wystawy z okazji 105-le-
cia zrodzi³ siê wiosn¹ roku
2010. Przygotowywaliœmy
siê, przy wielkim zaanga¿o-
waniu pracowników naszego
muzeum, do koñca listopada
. Pod koniec miesi¹ca wysta-
wa zosta³a otwarta i przesz³a
nasze najœmielsze oczekiwa-
nia. Przede wszystkim przy-
gotowana zosta³a w sposób
bardzo profesjonalny, a poza
tym wzbudzi³a szerokie zain-
teresowanie wœród naszych

cz³onków . Nie tylko cieszy³a
siê frekwencj¹ odwiedzaj¹-
cych w dniu otwarcia. Ca³y
czas, do chwili obecnej,
cz³onkowie spó³dzielni i pra-
cownicy przynosz¹ pami¹tki
zwi¹zane z histori¹ spó³dziel-
ni, dziel¹ siê refleksjami. My,
jako aktualnie pracuj¹cy spó³-
dzielcy, jesteœmy dumni, ¿e
tego typu wystawa zosta³a
zorganizowana .

24  lutego odby³ siê
wieczór wspomnieñ, na któ-
rym nasi cz³onkowie i pra-
cownicy muzeum identyfiko-
wali osoby ze starych zdjêæ.

Jak obecnie wygl¹da
struktura administracyjna
PSS? Czy spó³dzielnia jest
zarz¹dzana centralnie, czy
te¿ sklepy znajduj¹ce siê w
danym powiecie tworz¹ od-
rêbn¹ strukturê?

Jesteœmy spó³dzielni¹,
któr¹ tworz¹ tylko i wy³¹cz-

nie osoby fizyczne. Spó³dziel-
nia jest zarz¹dzana przez
dwuosobowy zarz¹d. Prezes i
jego zastêpca to kobiety. W
tym sk³adzie osobowym pra-
cujemy od roku 1993, a afek-
ty naszej pracy widaæ w mie-
œcie .

Jak  funkcjonuje wa-
sza spó³dzielnia, ile ma skle-
pów i  czy planujecie dalszy
rozwój spó³dzielni ?

Tak planujemy dalszy
rozwój. Aktualnie mamy pla-
cówki handlowe, mamy dwa
zak³ady gastronomiczne: re-
stauracjê i kawiarniê. Posia-
damy równie¿ salê bankie-
tow¹ , w której  odbywaj¹ siê

imprezy okolicznoœciowe.
Mamy dobrze prosperuj¹cy
zak³ad piekarsko – ciastkar-
ski. Prowadzimy równie¿
wynajem powierzchni niewy-
korzystanych na w³asn¹ dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹. Mamy
budynek mieszkalny, parê
domków wypoczynkowych w
Wólce nad Bugiem , posiada-
my równie¿ w³asny transport.
Obecnie prowadzimy te¿ pla-
cówki w Boækach i Brañsku.

Czy z okazji 105-lecia
PSS Spo³em by³ zorganizo-
wany uroczysty bankiet ?

Nie, ze wzglêdu na to,
¿e rocznica 105-lecia zbieg³a
siê z otwarciem wystawy w
muzeum w listopadzie 2010r.

Jak ka¿da firma ma-
cie pracowników zas³u¿o-
nych, czy zostali uhonoro-
wani  z okazji jubileuszu
spó³dzielni?

Wystawa by³a w znacz-

nej czêœci stworzona przez
pracowników, wiêc stwierdzi-
liœmy, ¿e to ona bêdzie wizu-
aln¹ nagrod¹ dla nas i ca³ej
spó³dzielni .

Jak widzi Pani roz-
wój PSS Spo³em i walkê z
konkurencyjnymi przedsiê-
biorstwami o kapitale za-
chodnim ?

Myœlê, ¿e prze¿yliœmy
ten boom. Mam nadziejê, ¿e
ju¿ wiêcej sieci zachodnich
nie wejdzie do miasta, i tak
mamy ich przesyt. Brak kogoœ
m¹drego, kto dokona³by ana-
lizy o nasyceniu naszej miej-
scowoœci placówkami deta-
licznymi. Wiadomo, ¿e czêœæ

Spó³dzielnia z wiekow¹ tradycj¹
PSS Spo³em w Bielsku Podlaskim to  firma z ponad wiekow¹ tradycj¹ . W ubieg³ym roku obchodzi³a 105-lecie istnienia. Z racji tego

wydarzenia spotka³em siê z obecnym prezesem Pani¹ Antonin¹ Turkowicz, i „zaczerpn¹³em” wiedzy na temat przesz³oœci firmy, planów na

przysz³oœæ oraz innych spraw, które dotycz¹ PSS i handlu w Bielsku Podlaskim .

placówek prowadzonych
przez jednoosobowe podmio-
ty gospodarcze ma problemy
z utrzymaniem siê na rynku
wskutek wchodzenia do Biel-
ska Podlaskiego zachodnich
sieci handlowych kuchenny-
mi drzwiami. Ale my, jako
PSS Spo³em  nie boimy siê,
funkcjonujemy i funkcjono-
waæ bêdziemy bo mamy swój
maj¹tek i jest to nasze miasto.

Czy biznes handlowy
to miejsce dla kobiet, jak re-
aguj¹ mê¿czyŸni na to, ¿e
pe³ni Pani funkcjê prezesa?

Mam wspania³ych
mê¿czyzn w swoim otocze-
niu, szczególnie bêd¹cych
kierownikami dzia³ów admi-
nistracyjnych. Wœród osób
piastuj¹cych funkcje typowo
handlowe w zasadzie mê¿-
czyzn nie ma, s¹ tylko kobie-
ty; ³atwiej im pozyskaæ klien-
ta i sprzedaæ towar. Piekarni¹
równie¿ zarz¹dza kobieta.
Myœlê, ¿e ten podzia³  pomiê-
dzy kobietami a mê¿czyzna-
mi jest trochê sztuczny i nie-
potrzebnie generowany. Ko-
biety s¹ bardziej pracowite i
zorganizowane, natomiast
mê¿czyŸni wprowadzaj¹ spo-
kój, którego kobietom czasa-
mi brakuje. Mimo tego  na
terenie województwa podla-
skiego znaczna czêœæ spó³-
dzielni spo¿ywców jest pro-
wadzona przez kobiety, jed-
nak przy znacznym udziale
kadry mêskiej .

Czy PSS Spo³em z ra-
cji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t
Wielkanocnych przygoto-
wuje ju¿ specjaln¹ ofertê
dla swoich klientów, kiedy
bêdzie dostêpna?

Jeszcze jesteœmy w
trakcie przygotowywania
oferty i nie jestem w stanie w
tej chwili przedstawiæ kon-
kretnych propozycji  na œwiê-
ta, ale zawsze staramy siê
wprowadziæ na rynek produk-
ty najwy¿szej klasy.

Micha³ Iwaniuk

(Rozmowê przeprowa-
dzono 18 marca br.)

PS. Pracujê nad re-
porta¿em o historii spó³-
dzielczoœci na terenie po-
wiatów bielskiego i haj-
nowskiego  Szukam osób,
które podzieliby siê wspo-
mnieniami:
m.iwaniuk86@gmail.com
tel.502755821
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Przyroda to Wielka Biblia
Tak o Puszczy Bia³owieskiej i jej okolicach wypowiada siê Anatol Filipczuk, emerytowany leœnik , mi³oœnik swej” ma³ej ojczyzny”a przede

wszystkim prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Rejonu Puszczy Bia³owieskiej , i zarazem dostarczyciel Lipca Bia³owieskiego , miodu iœcie kró-

lewskiego b¹dŸ carskiego , który jeszcze dwieœcie lat temu by³ produktem tylko dla wybranych. Dziœ przy odrobinie szczêœcia mo¿e go nabyæ

ka¿dy .  Rozmowê z panem Anatolem przeprowadzi³em w jego domu . Oprócz wiedzy szeroko rozumianej- jak pszczelarska - mój bohater

posiada bogat¹ wiedzê na temat Ziemi Hajnowskiej, której histori¹ siê ze mn¹ podzieli³ przy okazji tego wywiadu.

Cd. z numeru 7

Wasz miód mo¿e pro-
dukowaæ tylko 8 pszczela-
rzy z 60 bêd¹cych w Stowa-
rzyszeniu dlaczego tak nie-
wielu ?

Zwi¹zane jest to z pew-
nymi zasadami , Na wiosnê
nie mo¿na podkarmiaæ psz-
czó³ syropem cukrowym , aby
pszczo³y nie miesza³y go z
miodem , a tylko cukrem pu-
drem z odrobin¹ miodu. To
jest takie ciasto i wówczas
pszczo³y bior¹ tyle ile im trze-
ba. Miód ten trzeba odpo-
wiednio przecedziæ oraz go
przygotowaæ do przechowa-
nia . To nie jest  przypadek,
¿e ten miód ma takie parame-
try. Miód, gdy  jest dojrza³y
ma odpowiedni procent wody.
Jego jakoœæ zale¿y w³aœnie od
tych parametrów

Jakimi wyró¿nienia-
mi w Polskim œrodowisku
bartniczym mo¿e pochwaliæ
siê Lipiec Bia³owieski , czy
w Europie równie¿ wasz
wyrób jest doceniany ?

Chocia¿ nasz miód do-
sta³ certyfikaty i wyró¿nienia
(Per³a 2007 czy Marka Roku
2009) zosta³ zablokowany
przez pracowników Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Wed³ug nich nie potra-
fimy poœwiadczyæ o jego spe-
cyficznoœci. Wed³ug mnie jest
to bardzo dziwne . Inne kraje
pchaj¹ siê aby zarejestrowaæ
swoje produkty,  a nasi nie
chc¹ pokazaæ tego co mamy
najlepsze. Ka¿dy z naszych
pszczelarzy musi spe³niaæ
warunki, Lipiec Bia³owieski
ma specyficzn¹ banderolê ,
któr¹ mo¿na u¿yæ tylko raz ,
jest to wzór liternictwa z XIX
wieku , nie da siê tego nigdzie
podrobiæ , równie¿ na tej ban-
deroli jest numer pszczelarza
i rok z którego jest miód. Ktoœ
kto próbuje podrobiæ nasze
produkty, zostanie w koñcu
przy³apany. Nie uznajemy

podróbek!
Wasz miód uzy-

ska³ w tamtym roku
wyró¿nienie podczas
imprezy Podlaska Mar-
ka Roku 2009 czy w tym
roku te¿ startujecie w
tej imprezie i na co li-
czycie ?

Nie wys³aliœmy w
tym roku zg³oszenia cho-
cia¿ mieliœmy tak¹ oka-
zjê. Poprzedni rok by³
s³abszy zbiorowo. Po za

tym nie mogliœmy równie¿
zdobyæ pierwszego miejsca w
poprzednich edycjach , wiêc
w tym roku sobie odpuœcili-
œmy

Jak widzi Pan przy-
sz³oœæ bartnictwa na Podla-
siu czy siê rozwija, czy
oprócz pszczelarzy w doj-
rza³ym wieku pojawiaj¹ siê
m³odzi ludzie którzy siê tym
interesuj¹ i chc¹ kontynu-
owaæ t¹ tradycjê ?

W naszym stowarzy-
szeniu nie ma m³odych ludzi.
M³odzie¿ na naszym terenie
uzna³a ¿e nie jest to dochodo-
wy interes . Jest to wrêcz spra-
wa amatorsko- pasjonacka  .
Je¿eli jest zakaz ustawiania
pasiek na terenie rezerwatów
Puszczy Bia³owieskiej , a jest
ich ponad 20 tys. hektarów ,
to tracimy najlepsze miejsca
do ustawiania pasiek , wiêc
jak ma siê rozwijaæ bartnic-
two w puszczy ? Je¿eli
wszystkie nasze dzia³ania sta-
nê³y na tym ¿e mamy zakaz ,
wiêc jest to œmieræ dla pusz-
czy i naszej pracy . Je¿eli
przeprowadzamy badania i
pokazujemy,  ¿e ginie pusz-
czañska pszczo³a borówka,
to nikt nam nie chce pomóc.
Kiedy byliœmy ko³em pszcze-
larskim to nie mieliœmy nic do
powiedzenia i nie chciano siê
z nami liczyæ , wiêc zawi¹za-
liœmy Stowarzyszenie.

Czy ma Pan komu
przekazaæ swoj¹ tradycjê
rodzinn¹ ?

Moja najstarsza córka
odziedziczy³a po mnie smy-
ka³kê . Nauczy³em j¹ wszyst-
kiego , nie ma rzeczy , których
by nie wykona³a nie licz¹c
stolarstwa , to trochê ciê¿ka
praca dla dziewczyny

Na czym polega kon-
flikt miêdzy dyrekcj¹ Par-
ku Narodowego , a Wami
pszczelarzami ?

W tej chwili podpisa-

liœmy umowê z dyrekcj¹ Par-
ku na ustawienie pasiek .
Obecny dyrektor tonuje sytu-
acjê , chce ¿yæ w zgodzie, aby
by³a równowaga , teraz nie
potrzebujemy ¿adnego ze-
zwolenia ministerstwa na
ustawienie pasiek . Porozu-
mienie jest podpisane i aktu-
alne , projekt jest opracowa-
ny na 20 lat wiêc pszczo³y
mog¹  przebywaæ w Parku
Narodowym, ale w rezerwa-
cie ju¿ nie. Lasy Pañstwowe
w ca³ej Polsce prosz¹ aby psz-
czelarze ustawiali pasieki,  a
u nas jest inaczej. Spotka³em
kiedyœ pewnego pana potem
okaza³o siê,  ¿e to profesor ,

przeklina mnie i mówi zobacz
pan jak mnie pszczo³y pogry-
z³y. A ja pytam, czy na t¹ czêœæ
cia³a pszczo³y maj¹ zêby
(œmiech). Jeœli s¹ naukowcy
to czemu nie mówi¹ dla ludzi
jak powinno siê traktowaæ tê
przyrodê . Podczas wyst¹pie-
nia naukowego mówi siê , ¿e
krowy i pszczo³y zniszczy³y
to œrodowisko. Twierdzi siê
równie¿,  ¿e to moi przodko-

wie niszczyli puszczê pozy-
skuj¹c miód . Ale jak to mo¿-
liwe jeœli ona przetrwa³a , a
u¿ytkowali j¹ przez 300 czy
400 lat. A teraz w przeci¹gu
tych 15 – 20 lat zniszcz¹ j¹ w
takim stopniu , ¿e nie wiado-
mo czy siê odrodzi?. Je¿eli jej
nie pomo¿emy ,bo to co siê
dzisiaj robi nie przynosi nic
dobrego . Jeœli w przysz³oœci
mog¹ byæ likwidowane szkó³-
ki to z czego ma siê ona odro-
dziæ?,  Sadzone s¹ drzewa nie-
znanego pochodzenia z in-
nych œrodowisk .Takie zacho-
wanie w najbli¿szych latach
nie pozwoli nam zachowaæ
puszczê tak¹ jak¹ dostaliœmy

po naszych przodkach
. Po co s¹ te wszystkie
instytucje w Bia³owie-
¿y , czy one chroni¹ tê,
puszczê ? Chodzi im
tylko i wy³¹cznie o
sto³ki i posady .

Czym wed³ug
Pana mo¿e turystów
przyci¹gn¹æ , Haj-
nówka i Ziemia Haj-
nowska , czy wasz
miód jest jednym z
tych rozpoznawal-
nych produktów tego
regionu ?

¯eby przyci¹-
gn¹æ turystów trzeba tego
chcieæ, a ktoœ zrobi³ t¹ rzecz
w drug¹ stronê aby ich odci¹-
gn¹æ. By³ kiedyœ poci¹g bez-
poœredni z Warszawy do Bia-
³owie¿y przychodzi³ w pi¹tek
a odje¿d¿a³ w niedzielê, a dzi-
siaj gdzie on jest ? Car aby tu
przyje¿d¿aæ wybudowa³ kolej
w 1905 r. a móg³ po prostu
zorganizowaæ sobie kulig
(œmiech). To jakoœ nie tak.

Wszystko siê robi aby odstra-
szyæ turystów. Naukowcy
mówi¹, ¿e turyœci zadepcz¹
las, wytyczaj¹ œcie¿ki gdzie
mo¿na iœæ. Widaæ ¿e chc¹ to
zostawiæ tylko sobie, a nas
wygoniæ, jest to takie same
postêpowanie jak Niemców
podczas okupacji . Chc¹ nas
odsun¹æ, a sami ziemiê wyku-
puj¹ za grosze od miejsco-
wych . Buduj¹ co chc¹,  przy-
je¿d¿aj¹ na 3 miesi¹ce. Mo¿e
wed³ug nich to jest ochrona
lecz nas to nie chroni. Dziœ
traktuje siê leœnika jak mario-
netkê.  Zapomina siê ¿e ten
zawód zobowi¹zywa³ do cze-
goœ – by³ elitarny. Obecny le-
œnik ma s³uchaæ „nawiedzo-
nych ludzi”.  Ekologów
wpuszcza siê  aby chodzili po
ca³ej puszczy,  a my nie mo-
¿emy postawiæ pasiek . Trak-
tuje siê nas jak barbarzyñców,
¿al ¿e do¿yliœmy takich dziw-
nych czasów . A  pamiêæ na-
szych przodków zaczyna siê
zacieraæ ...

Rozmowê przeprowadzi³

Micha³ Iwaniuk

W artykule wykorzysta-
no zdjêcia z Encyklopedii
Puszczy Bia³owieskiej :
www.encyklopedia.puszcza-
bialowieska.eu/

Redakcja dziêkuje za
u¿yczenie tych materia³ów

Od redakcji :
Wszystkie zaintereso-

wane osoby  zapraszamy do
dyskusji na temat, jak najbar-
dziej efektywnie i zgodnie z
natur¹ wykorzystaæ tereny
Puszczy Bia³owieskiej.
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Oni tworzyli lokaln¹ spó³dzielczoœæ

Wyniki II Konkursu Hi-
storycznego zosta³y og³oszone w
trakcie fina³owych zmagañ VI
Turnieju, 29 marca br. w Boæ-
kach.

Konkursowe jury pod
przewodnictwem Jana Spiczyñ-
skiego – przewodnicz¹cego Rady
Programowej ds. historii spó³-
dzielczoœci bankowej – po zapo-
znaniu siê z nades³anymi praca-
mi - postanowi³o przyznaæ:

W katego-
rii „esej” I miejsce
Katarzynie Fr¹c -
uczennicy kl. III
Gimnazjum w
Rudce za pracê
„To jest nasz
Bank! Historia
banku w Rudce”
oraz wyró¿nienie
¯anecie Woroszy³
- uczennicy kl. III Gimnazjum w
Brañsku za pracê „Wiejskie spó³-
dzielnie rolniczo-handlowe”.

W kategorii „wywiad”
pierwszego miejsca nie przyzna-
no; wyró¿niono  Marcina Kryñ-
skiego- - ucznia Gimnazjum w
Grodzisku za wywiad z p. Edwar-
dem Jaszczo³tem, pracownikiem
pierwszego punktu kasowego w
Grodzisku.

W kategorii „prezentacja
multimedialna” tak¿e nie przy-
znano pierwszego miejsca. Dwa
równorzêdne II miejsca przyzna-
no: Jolancie Sêk – uczennicy kl.
II Gimnazjum w Brañsku za pra-
cê „Oni tworzyli nasz¹ lokaln¹
spó³dzielczoœæ bankow¹” oraz
Robertowi Niewiarowskiemu -
uczniowi II klasy Gimnazjum w

PRZECZYTANE
Gorsi obywatele

Rzeczypospolitej
Tym razem nie chodzi

o funkcjonariuszy PRL-
owskiej w³adzy, ani tym bar-
dziej funkcjonariuszy apara-
tu bezpieczeñstwa PRL. Co
do tego, ¿e s¹ oni gorszymi
obywatelami III RP, a tym
bardziej IV, nikt ³¹cznie z
apolitycznym podobno Try-
buna³em Konstytucyjnym nie
ma w¹tpliwoœci. No, mo¿e
poza niewart¹ uwagi garstk¹
„obroñców ubeków”, do któ-
rej kiedyœ zosta³em zaliczo-
ny przez prawicowych publi-
cystów. S¹ gorszymi obywa-
telami, choæby niewiadomo
co robili w III RP i jakie za-
s³ugi dla niej mieli. Obserwu-
j¹c prawicowych polityków i
wierne im media, dochodzê
nawet do wniosku, ¿e im dy-
stans czasowy dziel¹cy nas
od upadku PRL d³u¿szy, tym
z jednej strony za¿artych an-
tykomunistów wiêcej, a z
drugiej, ci gorsi obywatele
staj¹ siê jakby jeszcze gorsi.
WeŸmy przyk³ad pierwszy z
brzegu. Jeszcze parê miesiê-
cy temu gen. Jaruzelski by³
zapraszany przez prezydenta
Komorowskiego na salony,
by radziæ o stosunkach z
Rosj¹, dziœ nie jest godzien
lecieæ razem z nim na beaty-
fikacjê do Rzymu. Tu, gdzie
idzie o politykê, nie jest tref-
ny, tu, gdzie tylko o gest i
chrzeœcijañska pobo¿noœæ –
jest. Nawiasem mówi¹c, po-
bo¿noœæ od dewocji trafnie
odró¿nia³ ju¿ w XVIII w. m¹-
dry biskup Krasicki. Mimo
jego przestróg znacznie wiê-
cej w naszym ¿yciu publicz-
nym dewocji ni¿ pobo¿noœci,
tote¿ i mi³oœæ bliŸniego, i cno-
ta chrzeœcijañskiego mi³osier-
dzia wraz z wybaczaniem win
gdzieœ wyparowa³y. Zosta³a
tylko i tym mocniej wykry-
stalizowa³a siê dewocja. De-
wocja bezmyœlna, rytualna.

Jan Widacki – „Prze-

gl¹d” nr 10 (584)

Grodzisku za pracê „Dzia³alnoœæ
spó³dzielcza na terenie gminy
Grodzisk”. III miejscem podzie-
lili siê uczniowie klasy III Zespo-
³u Szkó³ Zawodowych w Haj-
nówce: Daniel Bobrowski – „Hi-
storia powstania spó³dzielczoœci
„Spo³em” w Hajnówce i Micha³
Sochacki „Historia OSM Haj-
nówka” oraz uczeñ kl. VI Zespo-
³u Szkó³ w Narewce – „Historia
Banku w Narewce”.

Wszyscy uczestnicy kon-
kursu otrzymali dyplomy i nagro-
dy ufundowane przez organizato-
rów konkursu.

Turniej sta³ siê tak¿e
okazj¹ do wyró¿nienia przez Za-
rz¹d Banku Spó³dzielczego w
Brañsku nauczycieli zaanga¿o-
wanych w  przeprowadzenie Tur-
nieju w szko³ach. Otrzymali oni
dyplomy „promotor spó³dzielczo-
œci”, a dyrektorzy szkó³ podziê-
kowania za upowszechnianie
wœród m³odego pokolenia wiedzy
o historii, tradycjach i dorobku
polskiej spó³dzielczoœci banko-

wej. Natomiast gospodarz Fina³u
VI Turnieju – Zespó³ Szkó³ w
Boækach otrzyma³ specjalny pu-
char „ Przyjaciel Spó³dzielczo-
œci”.

Przez ca³y czas trwania
imprezy jej uczestnicy oraz
uczniowie Zespo³u Szkó³ w Boæ-
kach mogli skorzystaæ z porad i
us³ug doœwiadczonych kosmety-
czek – s³uchaczek policealnego
studium w Zespole Szkó³ nr 2 w
Bia³ymstoku.

A na zakoñczenie impre-
zy z programem artystycznym
wyst¹pili uczniowie Zespo³u
Szkó³ z Bociek. Ich wystêp wzbu-
dzi³ ogromne zainteresowanie ze-
branych.

   (wss)

Cd. ze str. 1

Wyrazy szczerego wspó³czucia i ¿alu
rodzinie i bliskim

z powodu œmierci naszej pracownicy
Ireny Kryñskiej

sk³ada
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

wraz z pracownikami Urzêdu

Inspiracj¹ do tego tekstu by³o pytanie jednego z czy-
telników, który zapyta³ co myœlimy o aferze wokó³ tzw. „ta-
blicy smoleñskiej”.

Otó¿ myœlê – a pisze to we w³asnym imieniu – ¿e
ca³a afera jest przyk³adem polskiej byle jakoœci i zwyk³ej
g³upoty. I – co gorsze – tym razem nie da siê tego zrzuciæ na
komunizm, jak to lubimy robiæ od dwudziestu lat. Ju¿ Mic-
kiewicz – bowiem – pó³tora wieku temu pisa³, ¿ê nowe przy-
s³owie sobie Polak kupi przed szkod¹ i po szkodzie g³upi. A
wracaj¹c do tablicy zawieszonej – jak to zdecydowana wiêk-
szoœæ naszych polityków twierdzi – w odruchu serca, to mam
pytanie. Jak byœcie panie i panowie – tak twierdz¹cy – za-
reagowali, gdyby jakaœ rodzina ¯yda, który zgin¹³ w Je-
dwabnem lub rodzina rosyjskiego jeñca z 1920 roku, który
zmar³ w obozie jenieckim  zawiesi³a w odruchu serca tabli-
cê z napisem, ¿e tu spoczywaj¹ ofiary polskiego ludobój-
stwa.

Jaki to by³by krzyk na ca³¹ Polskê? Jak byœmy krzy-
czeli, ¿e naruszono nasz¹ suwerennoœæ, ¿e jakaœ obca nam
nacja panoszy siê w naszym kraju itp. Wiêc mo¿e trochê
wiêcej rozwagi i szacunku dla uczuæ innych narodowoœci.
Oni maj¹ prawo do w³asnych ocen, my do w³asnych. I to po
prostu trzeba uszanowaæ. A poszukiwania win zaczynaæ
zawsze od siebie.

PS. W ostatnim œniadaniu w Radiu „Z” (17.04) pose³
Pawe³ Poncyliusz stwierdzi³ – krytykuj¹c ¿¹dania  PiS po-
stawienia pomnika prezydentowi Kaczyñskiemu – „w tej
czêœci œwiata nie stawia siê pomników od razu po œmierci”.
Có¿, pana pos³a zawodzi pamiêæ, w Polsce pomniki stawia
siê nie tylko po œmierci ale i za ¿ycia.

Zbigniew Podlaski

Mam pytanie

Odruch serca

W nr 13 Wysokich Obca-

sów z 2 kwietnia br. ukaza³ siê wy-

wiad z minister pracy Jolant¹ Fe-

dak w ramach tocz¹cych siê obec-

nie dyskusji na tematy polityki ro-

dzinnej. To zapewne zbli¿aj¹ce siê

wybory uruchomi³y lawinê pomy-

s³ów jak pomóc rodzinie, kobietom,

dzieciom. Agata Nowakowska za-

da³a Pani minister parê „twardych”

pytañ na powy¿sze tematy. Odpo-

wiedzi okaza³y siê w zasadzie dia-

gnoz¹ aktualnego stanu naszego

spo³eczeñstwa, a mo¿e nawet na-

mys³em nad przysz³oœci¹ narodu.

Przytaczamy kilka wypowiedzi

Pani minister pod rozwagê i ku re-

fleksjom.

Polityka rodzinna wymaga

pieniêdzy.

Wspó³czynnik dzietnoœci w

Polsce to zaledwie 1, 3. Lêk o pra-

cê to g³ówny powód odk³adania

przez m³odych ludzi decyzji o ma³-

¿eñstwie i urodzeniu dziecka.

Dodatkowym problemem

jest brak mieszkañ. Jest ma³o socjal-

nych czy w ogóle tanich, choæby i

wynajmowanych. Mamy  tylko

mieszkania za kredyt hipoteczny.

Po³owa dzieci, które rodz¹

siê w Polsce, przychodzi na œwiat

w rodzinach, w których dochód na

osobê nie przekracza 504 z³. To próg

uprawniaj¹cy do œwiadczeñ rodzin-

nych. Od siedmiu lat ten próg nie

jest waloryzowany.

M³oda rodzina mo¿e byæ

zamo¿niejsza, gdy obydwoje rodzi-

ce pracuj¹. Ale kiedy jedno  prze-

staje pracowaæ, to rodzina mo¿e

gwa³townie popaœæ w ubóstwo.

Na tle krajów OECD, nasz

wskaŸnik dzietnoœci 1, 3 jest bar-

„Sk¹d wzi¹æ dzieci i na dzieci”
– z minister pracy Jolant¹ Fedak rozmawia
Agata Nowakowska  z Wysokich Obcasów

Cd. str. 10
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Na zewnêtrznej granicy Unii Europejskiej
ta Podlaskiego Oddzia³u Stra-
¿y Granicznej. Od 3 kwietnia
2009 r. jest komendantem Po-
OSG.

Odznaczony: Srebrnym
Krzy¿em Zas³ugi, Srebrnym
Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿-
bê, Z³otym Medalem za Zas³u-
gi dla Obronnoœci Kraju,
Srebrnym Medalem za Zas³u-
gi dla Stra¿y Granicznej, Or-
derem Œw. Marii Magdaleny II
stopnia i Odznak¹ Stra¿y Gra-
nicznej.

Interesuje siê histori¹,
lubi te¿ wêdkowaæ.

¯onaty, ma jedn¹ córkê.
Historia

Ostatnim dowódc¹
Podlasko-Mazurskiej Brygady
WOP by³ p³k dypl. Józef KO-

SNO. Brygada ta ochrania³a
d³ugi (564,37 km) odcinek
obejmuj¹cy stra¿nice od S³a-
watycz poprzez Janów Podla-
ski, Czeremchê, Bia³owie¿ê,
Gródek, Sokó³kê, Lipsk, Sej-
ny, Rutkê Tartak, Banie Ma-
zurskie, Go³dap, a¿ do Wêgo-
rzewa. WOP rozformowano w
1991 i od nowa zdefiniowane
struktury wyznaczono do
ochrony granicy pañstwowej.

W 1991 r. okreœlono te-
rytorialny zasiêg dzia³ania i
strukturê nowej komendy, któ-
ra otrzyma³a miano Podlaskie-
go Oddzia³u Stra¿y Granicz-
nej. POSG obj¹³ ochron¹ od-
cinek granicy pañstwowej o
d³ugoœci 351 km: od rzeki Bug
do trójstyku granic Rzeczpo-
spolitej Polskiej, Republiki
Litwy i Federacji Rosyjskiej,
jednoczeœnie pokrywaj¹c za-
siêgiem dzia³ania wojewódz-
twa bia³ostockie i suwalskie.
W sk³ad oddzia³u wesz³o sie-
dem stra¿nic, piêæ granicz-
nych placówek kontrolnych
oraz piêæ kompani odwodo-
wych, w których s³u¿bê pe³nili
funkcjonariusze s³u¿by kandy-
dackiej.

Najwa¿niejszym wy-
zwaniem w latach 90-tych
by³o rozbudowanie przejœæ
granicznych w odpowiedzi na
zwiêkszony ruch turystyczny
oraz uszczelnienienie granicy,
a tak¿e zapobieganie nielegal-
nej migracji i przemytowi to-
warów. By³ to równie¿ okres
wyposa¿ania Stra¿y Granicz-
nej w nowoczesny sprzêt taki
jak samochody terenowe, mo-
tocykle czy quady. Powsta³a
wówczas tak¿e sieæ ³¹cznoœci
oraz pion IT. W 1993 r. uru-
chomione zosta³y miêdzyna-
rodowe przejœcia graniczne w
Bobrownikach i Budzisku,
otwarto placówki w Szyplisz-

20 lat Stra¿y Granicznej

kach i w Wi¿ajnach, a w ko-
lejnych latach w Krynkach,
Mielniku i Nowym Dworze.

Stopniowo rozbudowa-
no przejœcie drogowe w KuŸ-
nicy.

Zreformowana zosta³a
równie¿ struktura oddzia³u,
poniewa¿ perspektywa wej-
œcia Polski do Unii Europej-
skiej wymusi³a reorganizacje
wielu komórek.

Otwarto dwa nowe
przejœcia graniczne: jedno dro-
gowe w Bia³owie¿y, a drugie
- co jest ewenementem na ca-
³ej zewnêtrznej granicy UE –
rzeczne, w Rudawce, na Ka-
nale Augustowskim.

Wejœcie do Strefy
Schengen by³o ostatnim eta-
pem pe³nej integracji z Uni¹
Europejsk¹. Na gruncie od-
dzia³u musieliœmy przejœæ sze-
reg misji ewaluacyjnych, któ-
re weryfikowa³y nasz stopieñ
przygotowania do objêcia no-
wych zadañ.

S³owem – przez dwa-
dzieœcia lat wydarzy³o siê wie-
le. Przez ten ca³y czas dzia³a-
liœmy tak, jak tego wymaga³a
sytuacja. Z dum¹ mo¿na pod-
kreœliæ, ¿e siê cieszymy do-
brym wizerunkiem.

Kim by³ patron

POSG ? Kto by³ pierwszym

komendantem POSG? Czy

wykorzystywaliœcie kadry

by³ych Wojsk Ochrony Po-

granicza ?

20 stycznia 1992 r. ów-
czesny Komendant G³ówny
Stra¿y Granicznej p³k Marek
Lisiecki nada³ Podlaskiemu
Oddzia³owi SG sztandar oraz
imiê genera³a dywizji Henry-
ka Minkiewicza. Uroczyste
wrêczenie i poœwiêcenie
sztandaru odby³o siê 23 maja
1992 r.

Gen. dyw. Henryk

Minkiewicz urodzi³ siê
19.01.1880r. w Suwa³kach.
Gimnazjum ukoñczy³ w Ma-
riampolu. Studiowa³ nauki
przyrodnicze w Petersburgu,
medycynê na Uniwersytecie
Jagielloñskim i malarstwo w
Akademii Sztuk Piêknych w
Krakowie. Tam te¿ zacz¹³ dzia-
³aæ w tajnych organizacjach
niepodleg³oœciowych. W 1914
r. wst¹pi³ do Legionów Pol-
skich,. Nastêpnie dosta³ siê do
niewoli rosyjskiej, z której
uciek³. S³u¿y³ potem w Polskim
Korpusie Posi³kowym. Po od-
zyskaniu niepodleg³oœci od
grudnia 1918 r. zosta³ miano-
wany dowódc¹ Okrêgu Prze-
myœl, a nastêpnie Grupy Ope-
racyjnej na froncie ukraiñ-

skim. W wojnie sowiecko-pol-
skiej uczestniczy³, jako dowód-
ca Grupy Operacyjnej „Bug”.
By³ równie¿ zastêpc¹ Genera-
³a Gubernatora Warszawy. 16
lutego 1925 r. zosta³ wyzna-
czony na dowódcê formuj¹ce-
go siê Korpusu Ochrony Po-
granicza. Wniós³ szczególne
zas³ugi w zorganizowanie
ochrony wschodniej granicy
II Rzeczypospolitej. W 1934 r.
przeniesiono go w stan spo-
czynku. Zgin¹³  wiosn¹ 1940
r. w Katyniu.

Minister Spraw We-
wnêtrznych mianowa³ z dniem
16 lutego 1991r . p³k Zdzis³a-

wa Jakubiszyna pierwszym
komendantem Podlaskiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej.

Pu³kownik Zdzis³aw

Jakubiszyn urodzi³ siê 25
stycznia 1940 r. w Czermielo-
wie Mazowieckim. W 1958 r.
rozpocz¹³ naukê w oficerskiej
szkole WOP, któr¹ ukoñczy³ w
1961 r., a nastêpnie skierowa-
ny zosta³ na stanowisko kon-
trolera do Granicznej Placów-
ki Kontrolnej w Kunowicach w
Lubuskiej Brygadzie WOP. W
latach 1966 - 1973 pracowa³
w Wojewódzkim Inspektoracie
Ochrony Przemys³u w Zielonej
Górze. W roku 1974 rozpocz¹³
studia na Akademii Spraw We-
wnêtrznych na kierunku kontr-
wywiadowczym. Po zakoñcze-
niu studiów wróci³ do macie-
rzystej jednostki, w której s³u-
¿y³ do 1985 r. W dniu 1 lipca
1985 r. zosta³ przeniesiony do
Bia³egostoku i wyznaczony na
stanowisko Zastêpcy Dowód-
cy Podlasko – Mazurskiej Bry-
gady Wojsk Ochrony Pograni-
cza w Bia³ymstoku.

 Na pocz¹tku szeregi
nowo powsta³ego oddzia³u za-
silali ¿o³nierze zawodowi
WOP, którzy ustawowo zostali
mianowani funkcjonariuszami
SG. Rokrocznie wzrasta³a
liczba osób przyjmowanych
do s³u¿by w ochronie granicy
pañstwa. SG przesz³a równie¿
proces uzawodowienia: w
2005 r. szeregi formacji opu-

œcili funkcjonariusze ostatnie-
go naboru s³u¿by kandydac-
kiej.

Jak obecnie wygl¹da

potencja³ POSG ?

Obecnie oddzia³ dyspo-
nuje 16 placówkami granicz-
nymi (po ujednoliceniu no-
menklatury zniknê³a nazwa
„stra¿nice”).

Szeœæ placówek obs³u-
guje przejœcia graniczne:

- w KuŸnicy, Bobrow-
nikach, Po³owcach i Bia³owie-
¿y (przejœcia drogowe);

- kolejowe: w KuŸnicy,
Czeremsze, Siemianówce

- przejœcie rzeczne w
Rudawce.

Dziesiêæ placówek
dzia³a bez przejœæ granicz-
nych, w tym trzy placówki na
pograniczu polsko-litewskim:
(w Rutce Tartak, Sejnach oraz
Augustowie), zaœ siedem - na
granicy polsko-bia³oruskiej.
S¹ to urzêdy w Lipsku, No-
wym Dworze, Szudzia³owie,
Krynkach, Micha³owie, Dubi-
czach Cerkiewnych i Mielni-
ku.

S³u¿bê w Podlaskim
Oddziale Stra¿y Granicznej
pe³ni oko³o 1800 funkcjona-
riuszy oraz 280 pracowników.
W latach 2002- 2005 do s³u¿-
by w POSG przyjmowano
oko³o trzystu osób rocznie.

Dopasowanie szeroko
pojêtych standardów we-
wn¹trz SG do wymogów UE
generalnie przebiega³o w
trzech sferach: technicznej,
prawnej i kadrowej.

Jesteœcie rubie¿¹ Unii

Europejskiej. Unia wspar³a

i wspiera  POSG?

Przez szereg lat dziêki
pieni¹dzom z UE zosta³o wy-
budowanych i zmodernizowa-
nych szereg obiektów. Fundu-
sze takie jak PHARE umo¿li-
wi³y uszczelniæ zielon¹ grani-
cê poprzez m.in. usprawnienie
³¹cznoœci miêdzy si³ami bez-
pieczeñstwa, wdro¿enie nad-
zoru lotniczego z kamerami
termowizyjnymi, czy wreszcie
sfinansowanie zakupu pojaz-
dów: samochodów tereno-
wych, quadów czy motocykli.
Nabyto równie¿ wtedy pojaz-
dy obserwacyjne.

Nie sposób nie wspo-
mnieæ o specjalistycznych
urz¹dzeniach do prowadzenia
kontroli granicznej takich jak
np. urz¹dzenia do wykrywania
fa³szerstw dokumentów.

Funkcjonariusze SG s¹
równie¿ wyposa¿eni w wyso-
kiej klasy sprzêt noktowizyj-
ny i termowizyjny.

Dostosowano równie¿
system prawa do wymogów z
UE: pocz¹wszy od nowego
zdefiniowania pojêæ zwi¹za-
nych z cudzoziemcami i zasad
ich przebywania w Polsce, a¿
po dostosowanie istniej¹cych
procedur administracyjnych.
Postêpy w unifikacji zastane-
go systemu jurystycznego do
Konwencji Wykonawczej do
Uk³adu z Schengen oraz roz-
wi¹zania praktyczne, a tak¿e
przygotowanie SG do wdro¿e-
nia pos³ugiwania siê Syste-
mem Informacyjnym Schen-
gen oceniane by³y w poszcze-
gólnych oddzia³ach przez spe-
cjalne misje ewaluacyjne.
POSG uzyska³ w nich bardzo
wysokie noty.

Kadrowo przeszliœmy
przez proces uzawodowienia i
niemal podwoiliœmy obsadê.

Obecnie œciœle wspó³-
pracujemy m.in. z Europejsk¹
Agencj¹ Zarz¹dzania Wspó³-
prac¹ Operacyjn¹ na Ze-
wnêtrznych Granicach Pañstw
Cz³onkowskich. Nasi funkcjo-
nariusze bior¹ udzia³ w gru-
pach szybkiego reagowania
oraz operacjach za granicami,
m.in. w S³owenii i Grecji.

Z jakimi najwiêkszy-

mi problemami spotykamy

siê na naszej granicy?

Obecnie pewnym pro-
blemem s¹ kolejki samocho-
dów ciê¿arowych. I chocia¿
wiemy, ¿e przepustowoœæ
przejœæ jest wa¿nym parame-
trem, nale¿y pamiêtaæ, ¿e czas
odpraw to wypadkowa pracy
wszystkich s³u¿b w przejœciu
oraz – ¿e odprawiamy tyle sa-
mochodów, ile mo¿e przyj¹æ
w ruchu p³ynnym strona s¹-
siednia.

Z kolei w zwi¹zku z
granic¹ polsko –litewsk¹ ci¹-
gle spotykamy siê z próbami
przemytu papierosów. Jest to
zjawisko stare i oparte na du-
¿ej ró¿nicy cen wyrobów ty-
toniowych. I dopóki bêdzie
zyskowne, zawsze znajdzie siê
ktoœ, kto zechce w ten sposób
siê utrzymywaæ.

Czy jest ju¿ zarys ma-

jowego jubileuszu 20-lecia

POSG?

Plan uroczystoœci jest
ju¿ finalnie dopracowywany,
bêdzie zamieszczony na na-
szej stronie internetowej,
oczywiœcie bêdziemy o szcze-
gó³ach szeroko informowaæ.
G³ówne uroczystoœci odbêd¹
siê pod pomnikiem marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego 17 maja
br.

Dziêkujê za rozmowê.
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PRZECZYTANE
CZEKAJ¥C NA PRZYWÓDCÊ ?

Opowiadam siê za trzeci¹ drog¹, czyli celowo prowokujê tych

wszystkich, którzy powiadaj¹, ¿e jej nie ma.

(Karol Modzelewski)

Od 10 kwietnia 2010 roku, polskie media, a za nimi opinia pu-
bliczna, skupiaj¹ siê na tragedii smoleñskiej. Emocje szczytuj¹ po opu-
blikowaniu przez Rosjan raportu MAK.

W tej sytuacji nasta³ chyba najwy¿szy czas, aby ktoœ nie uwik³a-
ny w gry polityczne powiedzia³ g³oœno, co by³o istotna praprzyczyn¹ tej
bezprecedensowej katastrofy. W moim najg³êbszym przekonaniu by³a
to wojna toczona od 2005 roku przez dwie postsolidarnoœciowe prawi-
cowe partie wodzowskie, aspiruj¹ce do monow³adzy, a na razie zaw³asz-
czaj¹ce centrum sceny politycznej z wiadomymi skutkami.

Wodzowski charakter PiS to „oczywista oczywistoœæ”. Platfor-
ma, mistrzyni PR, zrêczniej maskuje swe oblicze, jej „wódz” zaœ, obec-
ny premier – dyskretniej eliminuje potencjalnych rywali do w³adzy,
zarówno z obozu „postkomuchów”, jak i z w³asnego. Zaczê³o siê od
„sprawy Jaruckiej”, której fa³szywe oskar¿enie, nag³oœnione przez po-
s³a Platformy, Konstantego Miodowicza, spowodowa³o, ¿e W³odzimierz
Cimoszewicz, naówczas czo³owy „postkomuch”, wycofa³ siê z kandy-
dowania na prezydenta. Donald Tusk  od tego pomówienia siê nie odci¹³.
Nie wiadomo zreszt¹, czy ten manewr wyszed³ mu na dobre. Wedle
wszelkiego prawdopodobieñstwa Cimoszewicz nie zosta³by prezyden-
tem, ale w drugiej turze jego wyborcy gremialnie przerzuciliby g³osy
na Tuska, gdy tymczasem w zaistnia³ej sytuacji czêœæ z nas chyba w
ogóle wycofa³a siê z dalszego udzia³u w wyborach. I to mog³o mieæ
nieb³ahy wp³yw na ostateczny wynik, jakim by³o zwyciêstwo œp. Lecha
Kaczyñskiego ( zaznaczam, ¿e nigdy nie by³am i nie jestem zwolen-
niczk¹ PiS, czemu  swego czasu za IV RP da³am wyraz na ³amach „Prze-
gl¹du” w tekœcie „O dwóch takich w oparach absurdu”).

Potem mogliœmy obserwowaæ, jak obecny premier rozsta³ siê z
dwoma  z „trzech tenorów”, wspó³za³o¿ycieli Platformy, œp. Maciejem
P³a¿yñskim oraz Andrzejem Olechowskim, którego nieoczekiwany suk-
ces w poprzednich wyborach prezydenckich by³ kamieniem wêgielnym
Platformy. A dlaczego w³aœciwie, ze sceny politycznej znikn¹³ „pre-
mier z Krakowa”, do czasu aktywista PO ? Bo chyba nie chodzi³o jedy-
nie o intelekt pani Nelly...

Wreszcie – po „aferze hazardowej” premier (ponoæ za rad¹ J. K.
Bieleckiego) pochopnie odsun¹³ Grzegorza Schetynê, któremu na otar-
cie ³ez przydzieli³ stanowisko marsza³ka Sejmu – to samo, na którego
przejêcie nie zgodzi³ siê w 2005 roku, gdy Jaros³aw Kaczyñski mu je
proponowa³.

Sk¹d  jednak w szeregach postsolidarnoœciowej prawicy wyst¹-
pi³ ten pêd do wodzowania?

(O tym w kolejnym odcinku refleksji Anny Tatarkiewicz)
„Przegl¹d” nr 6(580) z 13 lutego 2011r.
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Sytuacja jaka jest,
ka¿dy widzi a w zasadzie
czuje. Cukier niezmiernie
podro¿a³ i na razie nie wia-
domo czy ta tendencja zosta-
nie zahamowana? Pojawi³
siê podobno cukier w ni¿-
szych cenach (importowany
prywatnie z Niemiec), do-
stêpny na Allegro jako pro-
dukt ¿ywnoœciowy licytowa-
ny, a wiêc i tak drogi. Je¿eli
kupuj¹ go piekarze, dla któ-
rych cukru do produkcji  w
polskich hurtowniach braku-
je, to oczywiœcie dro¿ej¹
automatycznie wyroby pie-
karnicze i ciastkarskie – na-
wet ta popularna s³odka bu³-
ka dla malucha czy ucznia.

Co siê sta³o? Sk¹d na-
g³y niedobór cukru, którego
w Polsce nigdy nie brakowa-
³o i by³ relatywnie tani. A
trzeba tu nadmieniæ, ¿e trud-
no wyliczyæ dziedziny, w
których stosuje siê cukier
.Piekarnictwo, przetwór-
stwo owoców i warzyw, pro-
dukcja win i wódek, farma-
ceutyka, przemys³ kosme-

tyczny, pszczelarstwo, pasze
i wiele, wiele innych bran¿.

Œledztwo w sprawie
nag³ego niedoboru cukru i
gwa³townych podwy¿ek,
podj¹³ bia³ostocki pose³ Pra-
wa i Sprawiedliwoœci,
Krzysztof To³wiñski,
przedstawiaj¹c jego wyniki
na marcowej konferencji
prasowej. Redakcja „Wieœci
Podlaskich” by³a na tej kon-
ferencji, a poni¿ej omawia-
my kilka niezmiernie intere-
suj¹cych fragmentów wyst¹-
pienia pos³a.

Zaistania³¹ sytuacjê

chcia³bym przybli¿yæ na

przyk³adzie nam najbli¿-

szym, to jest likwidacji cu-

krowni w £apach. Do koñca

2006 roku, ³apska cukrownia

zosta³a dofinansowana

kwot¹ oko³o 30 mln z³otych

na modernizacjê. Nikt zatem

nie planowa³ likwidacji tego

nowoczesnego zak³adu prze-

mys³u cukrowego. Zaledwie

trzy lata póŸniej, wizytowa-

³em martwy ju¿ zak³ad, ogl¹-

daj¹c dziury po zdemonto-

wanych maszynach i urz¹-

dzeniach, które posz³y za

bezcen – w cenie z³omu! Za-

da³em sobie pytanie: jak

mogliœmy pozwoliæ na stra-

tê 60 tysiêcy ton najlepsze-

go w skali kraju cukru? A do

tego £apy w 2007 roku pod

wzglêdem wielkoœci przero-

bu, uzyska³y drugi wynik w

kraju, w bran¿y cukrowej.

Zacz¹³em ten problem inten-

sywnie badaæ, chocia¿ nie

by³o ³atwo – mówi To³wiñ-
ski.

Podejmuj¹c problem

dostosowania siê do euro-

pejskich regulacji rynku rol-

nego, zarz¹d Krajowej Spó³-

ki Cukrowej, proponuje re-

dukcjê polskiej kwoty naro-

dowej cukru o 13,5 %.

10 grudnia 2007 roku

Krajowa Spó³ka Cukrowa

przesy³a do rz¹du projekt li-

kwidacji rejonu plantator-

skiego £apy. Konstytucyjny

minister rolnictwa, Marek

Sawicki „przyklepuje” tê

propozycjê likwiduj¹c przy

okazji cukrowniê Lublin.

C U K I E R
Czym jest rejon plan-

tatorski? To 2400 specjali-

stycznych gospodarstw rol-

nych ( w tym 800 z Mazow-

sza) nastawionych na pro-

dukcjê buraka cukrowego.

To 600 przewoŸników wo¿¹-

cych w jedn¹ stronê buraki,

a z powrotem wys³odki, bê-

d¹ce tak wa¿nym elementem

rynku paszowego. A od 16

czerwca zaczê³y siê zwolnie-

nia w cukrowni £apy – na

bruk posz³y 252 osoby i 300

pracowników sezonowych.

W skali £ap to tragedia.

Po tych reformach

mamy na dziœ limit produk-

cyjny 1.405 tys. ton, przy

spo¿yciu wewnetrznym

1.700 tys. ton. A wiêc niedo-

bór wynosi 300 tys. ton !

Tymczasem Niemcy zwiêk-

szy³y produkcjê cukru o mi-

lion ton w kwocie C (cukier

pozakwotowy, bez jakichkol-

wiek mechanizmów unij-

nych), Francja zwiêkszy³a

powierzchniê upraw buraka

o 10 % - oba te pañstwa

maj¹ udzia³ w europejskim

rynku cukru na poziomie 22

%. Unia widz¹c braki cukru

postanowi³a wprowadziæ na

rynek wewnêtrzny pó³ milio-

na ton – okaza³o siê, ¿e cu-

kier ten zosta³ ju¿ dawno

wyeksportowany.

Zatem nasz rz¹d powi-

nien zachêciæ rolników, aby

w terminie do 20 kwietnia br.

zakontraktowali produkcjê

buraka cukrowego. Tymcza-

sem koncerny zachodnie po-

siadaj¹ce u nas cukrownie

nie s¹ zainteresowane kon-

traktacj¹. Chêtnie sprze-

dadz¹ nam cukier wyprodu-

kowany w Niemczech, Ho-

landii, Francji, nie wcho-

dz¹c w porozumienia bran-

¿owe z polskimi rolnikami, z

którymi musieliby dzieliæ siê

zyskiem. Nie przestrzegaj¹

wiêc prawa unijnego wal-

cz¹c o swoje korzyœci na tym

lukratywnym rynku cukru.

My p³ac¹c coraz wiêcej za

cukier pytamy, kto ten impas

i kiedy prze³amie?

(Wies³aw Pietuch)

Gimnazjum nr 1 im.
Niepodleg³oœci Polski w Biel-
sku Podlaskim kontynuuje tra-
dycje szko³y utworzonej w
1919 roku. By³a to siedmiokla-
sowa pierwsza polska publicz-
na szko³a powszechna w tym
mieœcie. Kierownictwo obej-
mowali wówczas Wanda Fran-
kowska i W³adys³aw Kania,
a nastêpnie Tadeusz Jaroñski.

Po drugiej wojnie œwia-
towej w roku 1944 do Szko³y
Podstawowej nr 1 zapisa³o siê
450 uczniów, a w roku szkol-
nym 1990/1991 by³a to naj-
wiêksza placówka oœwiatowa
w mieœcie – uczy³o siê tu 1259
uczniów i pracowa³o 71 na-
uczycieli. W 1994 roku Szko-
³a Podstawowa nr 1 otrzyma³a
imiê Niepodleg³oœci Polski. W
1999 roku w jej miejsce powo-
³ano do ¿ycia Gimnazjum nr 1,
któremu 10 listopada 2003
roku nadano to samo zaszczyt-
ne imiê. Szko³a nasza, jako je-
dyna w kraju, nosi imiê Nie-
podleg³oœci Polski.

Uczniowie naszego
gimnazjum aktywnie dzia³aj¹
w jedynym w Bielsku m³odzie-
¿owym ruchu spo³ecznikow-
skim Wolontariat „W jedn¹
stronê”, zostali finalistami
ogólnopolskiego konkursu

„Barwy wolontariatu”. Wspó³-
pracuj¹ ze Œrodowiskowym
Domem Samopomocy w Cze-
rewkach i Œrodowiskowym
Domem Samopomocy w Biel-
sku Podlaskim w Bielsku Pod-

laskim, walcz¹ o respektowa-
nie praw cz³owieka bior¹c
udzia³ w akcji Amnesty Inter-
national, pomagaj¹ ubogim
dzieciom z naszego wojewódz-
twa oraz zwierzêtom przecho-
wywanym w schroniskach.

Dziewczêta i ch³opcy uzdol-
nieni artystycznie maj¹ zajêcia
w pracowni hobbystycznej,
klubie filmowym i kole foto-
graficznym oraz w teatrze
„Gimnazjon” (I miejsce w wo-

jewództwie w konkursie „Dra-
mat i tragediê pozostaw teatro-
wi”). W szkole dzia³a te¿ m³o-
dzie¿owa kawiarenka i zespó³
wokalno-muzyczny. Ucznio-
wie nasi odnosz¹ sukcesy rów-
nie¿ w wojewódzkich konkur-

sach przedmiotowych. W ubie-
g³ym roku szkolnym mieliœmy
10 laureatów i 4 finalistów
z takich przedmiotów jak: jê-
zyk polski, matematyka, bio-
logia, chemia, fizyka, geogra-

fia, informatyka, jêzyk angiel-
ski.

W klasach o profilu
sportowym rozwijana jest
sprawnoœæ fizyczna uczniów
w takich sekcjach, jak: pi³ka
koszykowa, siatkowa, no¿na,

NIE SZUKAJ INNEJ, NASZA SZKO£A JEST DLA CIEBIE
– ZOSTAÑ UCZNIEM GIMNAZJUM NR 1 im. NIEPODLEG£OŒCI POLSKI W BIELSKU PODLASKIM !

W naszej szkole poczujesz siê bezpiecznie, a ponadto mo¿esz rozwijaæ ró¿norodne pasje. Podejmij dobr¹ decyzjê!

lekkoatletyka, gimnastyka, za-
jêcia aerobikowo-taneczne,
zajêcia na si³owni, szachy. Naj-
wa¿niejsze osi¹gniêcia sporto-
we w ubieg³ym roku szkolnym
to: I i II miejsce w powiato-
wych indywidualnych biegach
prze³ajowych, III miejsce w in-
dywidualnych biegach prze³a-
jowych Gimnazjady Woje-
wództwa Podlaskiego, I miej-
sce ch³opców w punktacji dru-
¿ynowej Gimnazjady woje-
wództwa podlaskiego w indy-
widualnych biegach prze³ajo-
wych, I miejsce w Mistrzo-
stwach Powiatu Szkó³ Gimna-
zjalnych w Pi³ce No¿nej
Ch³opców, awans do æwieræfi-
na³u województwa podlaskie-
go w koszykówce ch³opców,
III miejsce w grupie po³udnio-
wej w pi³ce siatkowej dziew-
cz¹t, III miejsce w finale gru-
py po³udniowej w p³ywaniu.

Ponadto m³odzie¿ na-
szego gimnazjum bra³a udzia³
w ogólnopolskich konkursach
OLIMPUS (1 laureat z geogra-
fii, 2 laureatów z biologii), w
Miêdzynarodowym Konkursie
TEST OXFORD Plus z Biolo-
gii (2 laureatów), w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Informa-
tycznej (1 finalista).
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W niedziele w ca³ej
Polsce obchodzono rocznicê
wydarzeñ z 10 kwietnia 2010
r., kiedy to prezydencki samo-
lot Tu -154 lec¹cy na uroczy-
stoœci katyñskie o godz.8.41
rozbi³ siê pod Smoleñskiem.

Zginê³a para prezydencka
Maria i Lech Kaczyñski oraz
94 pe³ni¹ce wa¿ne funkcje w
pañstwie osoby.

Trwaj¹ spekulacje czy
Polacy maj¹ wci¹¿ ¿yæ tra-
gicznymi wydarzeniami z
przesz³oœci, odwo³ywaæ siê do
ofiar hitleryzmu i stalinizmu,

10 kwietnia 2011 r. w koœciele Mi³osierdzia Bo¿ego w Bielsku Podlaskim ods³oniêto tablicê Katyñsko - Smoleñsk¹

Pamiêtamy o Was
powracaæ nieustannie do
przerwanej katastrof¹ wizyty
delegacji prezydenckiej do
Katania?

A przecie¿ wci¹¿ towa-
rzysz¹ nam s³owa wielkich
Polaków przypominane w

homiliach, podczas apeli ob-
chodzonych rocznic w szkole
i akademii niepodleg³oœcio-
wych, ¿e „Ojczyzna to ziemia
i groby. Narody trac¹c pa-
miêæ, trac¹ ¿ycie” (C. K. Nor-
wid). Mówi³ o tym czêsto
Marsza³ek Pi³sudski, ¿e „na-
ród, który traci pamiêæ prze-

staje byæ narodem – staje siê
jedynie zbiorem ludzi, czaso-
wo zajmuj¹cym dane teryto-
rium” i nie ma te¿ prawa do
przysz³oœci.

10 kwietnia 2011 r.
podczas Mszy œw. sprawowa-
nej w intencji ofiar katastro-
fy smoleñskiej przez ks. pro-
boszcza Mariana Wyszkow-
skiego, w koœciele Mi³osier-
dzia Bo¿ego, ods³oniêto tabli-
cê ku czci 22 tys. munduro-
wych ofiar zamordowanych w
Katyniu w 1940 r. oraz Pre-
zydentowi RP Lechowi Ka-
czyñskiemu, Jego ¿onie Ma-
rii oraz 94 ofiarom katastrofy
samolotowej pod Smoleñ-
skiem.

Uroczystoœæ zaszczyci-
³y delegacje z pocztami sztan-
darowymi i bielscy harcerze.
Chór Polskiej Pieœni Narodo-
wej wykona³ patriotyczno –
religijne pieœni. Wiersze biel-
skiego poety Stanis³awa Cha-
rytona: „Nie p³aczcie nad

nami!” i „Smoleñsk” –„Ka-
tyñ” recytowa³a uczennica
Karolina Sysu³a z I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego. im. T.
Koœciuszki.

Po zakoñczeniu Mszy
œw. w kaplicy Matki Bo¿ej po
odmówieniu stosownej mo-

dlitwy przez ks. proboszcza
Tadeusza Kryñskiego i ods³o-
niêciu tablicy przez Micha³a
Demianiuka i Zdzis³awa
Tworkowskiego, aktu jej po-
œwiêcenia dokonali ks. Tade-
usz Kryñski, ks. Marian
Wyszkowski i ks. Andrzej
Witerski.

Wieñce i wi¹zanki
kwiatów z³o¿yli w³adze mia-
sta i gminy oraz liczne dele-
gacje i m³odzie¿ przyby³a na
obchody pierwszej rocznicy
katastrofy. Tablicê ufundowa-
³a bielska „Solidarnoœæ” i o
mieszkañcy miasta.

Organizatorami uro-
czystoœci byli ks. proboszcz
Marian Wyszkowski i biel-
ska „Solidarnoœæ” z przewod-
nicz¹cym Krzysztofem
Link¹, który podziêkowa³ za
przybycie i pamiêæ.

Tadeusz Szereszewski

Malarskie impresje Kabaca
Do koñca kwietnia br. w

Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Hajnówce przy ul. 3 Maja 45
czynna jest wystawa malarstwa
„Islandia – wyspa ognia i wody”.
S¹ to impresje malarskie z poby-
tu na Islandii, hajnowskiego ma-
larza, Wiktora Kabaca.

Artysta namalowa³ dolinê
Mglistej Rzeki, jaskiniê, kanion
wodospadu, wodospad, ska³y wul-
kaniczne i lodowiec. MBP i To-
warzystwo Przyjació³ Hajnówki
zapraszaj¹ wszystkich chêtnych
do ogl¹dania wystawy w godzi-
nach pracy biblioteki.              (jc)

8 kwietnia br. odby³o siê
Walne Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze ko³a terenowego Pol-
skiego Zwi¹zku Niewidomych w
Hajnówce. W spotkaniu uczestni-
czyli m. inn. wicestarosta powia-
tu hajnowskiego  Andrzej Skiep-
ko i kierownik  Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie, Pawe³
Szymaniuk.

Sprawozdanie z czterolet-
niej dzia³alnoœci ko³a terenowego
PZN z³o¿y³ prezes Zarz¹du, Janusz
Puch. Pracê ko³a wysoko oceni³a
Okrêgowa Komisja Rewizyjna

Hajnówka

Nowe w³adze  Ko³a PZN
PZN w Bia³ymstoku. Podkreœlo-
no du¿e zaanga¿owanie zarz¹du
ko³a w dziedzinie pomocy niewi-
domym i s³abowidz¹cym. Wszy-
scy cz³onkowie Zarz¹du organizo-
wali wiele imprez kulturalno-roz-
rywkowych, sportowo-rekreacyj-
nych oraz wycieczki turystyczno-
krajoznawcze.

Wybrano nowe w³adze
ko³a PZN w Hajnówce, a miano-
wicie: Alicjê Leoniuk (prezes),
Janusza Pucha (wiceprezes), Te-

resê Ostrowsk¹ (sekretarz), Ha-

linê Szymañsk¹ (skarbnik) oraz

Ewê Borysowiec i Ninê Nie-

znañsk¹ (cz³onkinie). Nowo wy-
brany Zarz¹d zamierza kontynu-
owaæ wspó³pracê z w³adzami sa-
morz¹dowymi i organizacjami po-
zarz¹dowymi, poszukiwaæ spon-
sorów oraz pomagaæ niewidomym
w poszukiwaniu pracy.           (jc)

Klub Turystyki Rowerowej
ESKAPADA zaprasza na

RAJD TRANSGRANICZNY
BIA£YSTOK - GRODNO - ODE-

LSK - ŒWIS£OCZ - BIA£OWIE¯A
29 kwietnia - 3 maja 2011

PROGRAM
Wyjazd 29 kwietnia (pi¹tek) o
11:59 poci¹giem z Bia³egostoku
do Grodna
Zakwaterowanie w hotelu, obiad
o godz. 19.00 udzia³ w "Masie
Krytycznej" (ok. 20km po mie-
œcie) kolacja, integracja, spanie
30 kwietnia (sobota) œniadanie.
Przeja¿d¿ka nad Kana³ Augu-
stowski. Obiad w trasie Powrót
do Grodna. Kolacja, Nocleg
1 maja (niedziela) Grodno-Ode-
lsk (obiadokolacja, nocleg)
2 maja (poniedzia³ek) Odelsk -
Œwis³ocz (œniadanie, obiadokola-
cja nocleg)
3 maja (wtorek) Swis³ocz - Bia-
³owie¿a(œniadanie)
koszt 480z³
Konieczne wizy i paszporty
(wa¿ne przez 6 miesiêcy) oraz
ubezpieczenie w firmie EURO-
PA

INFORMACJE I ZAPISY:
602 665 126 (PLUS)
796 86 32 48 (PLAY)

http://www.eskapada.podlasie.pl
ZAPRASZAMY

http://www.eskapada.podlasie.pl



10                                                                                                                                                                                                       Wieœci Podlaskie

Szef kuchni Patryk Kwiatkowski

poleca

JAJA Z KAWIOREM  2 porcje
3 jajka
50 g kawioru z jesiotra
³y¿ka mas³a
Ugotowane na twardo jaja podzieliæ na dwie czêœci.Na ka¿d¹
czêœæ na³o¿yæ górkê kawioru.Udekorowaæ mas³em.

JAJA FASZEROWANE ŒLEDZIEM I CEBUL¥
2 porcje
5 jajek
50g filetów œledziowych
50g cebuli
3 ³y¿ki majonezu
pêczek szczypioru
Ugotowane jaja przekroiæ w zd³u¿ na dwie czêœci wyj¹æ
¿ó³tka które wraz ze œledziem i cebul¹ nale¿y bardzo do-
k³adnie posiekaæ.Do otrzymanej masy dodaæ po³owê majo-
nezu dok³adnie wymieszaæ i wype³niæ po³ówki bia³ka ma-
s¹.Udekorowaæ posiekanym szczypiorem.

BARSZCZ BIA£OGWARDYJSKI 4-6 porcji
300g buraków
1 cebula
1 l. bulionu z grzybów
2/3 szklanki soku ¿urawinowego
2/3 szklanki œmietany 18%
³y¿ka m¹ki
2 ³y¿ki cukru,sól
Buraki pokroiæ w cienk¹ s³omkê.Cebulê pokroiæ w pó³kr¹¿-
ki,posoliæ i ucieraæ z burakami przez kilka minut.W³o¿yæ
do garnka,zalaæ niedu¿¹ iloœci¹ wody,ugotowaæ do miêk-
koœci.Dodaæ bulion z grzybów,sok ¿urawinowy,œmietanê z
m¹k¹ i cukrem. Zagotowaæ.

KRÓLIK ZAPIEKANY W ŒMIETANIE  4-6 porcji
1 królik
100g boczku
2 ³y¿ki œmietany
1/2szklanki posiekanych orzechów w³oskich
2 ³y¿ki mas³a
sól, pieprz
posiekana natka pietruszki
Umytego i osuszonego królika natrzeæ sol¹ i pieprzem,na-
szpikowaæ drobno pokrojonym boczkiem,posmarowaæ
œmietan¹,posypaæ posiekanymi orzechami,w³o¿yæ do po-
smarowanej mas³em brytfanny i upiec w rozgrzanym piecu
w temp 155 stopni, od czasu do czasu polewaæ powsta³ym
sosem.

BLINY GRYCZANE Z £OSOSIEM WÊDZONYM
6-8 porcji
4 szklanki m¹ki gryczanej
40g dro¿d¿y
1/2-1 szklanki rozpuszczonego mas³a
³y¿ka soli, ³y¿ka cukru
4 szklanki wody
100g wêdzonego ³ososia
40g czerwonego kawioru z ³ososia
200ml. œmietany 36%
1 cytryna
Szklankê m¹ki wymieszaæ dok³adnie z 1 szklank¹ zimnej
wody.Dolaæ 3 szklanki wrz¹tku,jeszcze r4az wymieszaæ.Do-
daæ mas³o i rozpuszczone dro¿d¿e,postawiæ w ciep³ym miej-
scu,aby ciasto wyros³o.Ubiæ je ³opatk¹,dodaæ sól,cukier3
szklanki m¹ki gryczanej i wymieszaæ dok³adnie.Ponownie
odstawiæ do wyroœniêcia a nastêpnie ju¿ nie mieszaj¹c,usma-
¿yæ bliny,
Œmietanê przelaæ do miski i wlaæ w ni¹ sok z wyciœniêtej
cytryny delikatnie wymieszaæ do momentu zgêstnienia œmie-
tany. Bliny podawaæ z ró¿yczkami z ³ososia wêdzonego oraz
obficie posypaæ kawiorem.

Przepisy wielkanocne z Restauracji Carskiej w Bia³owie¿y

Przypominamy o eliminacjach do konkursu kapel w ramach 3. FMR
Rockowisko Hajnówka 2011!

Zg³oszenia przyjmowane bêd¹ do15 maja 2011r., szczegó³y
na stronie Festiwalu  -  www.rockowisko.hajnowka.pl

3. FMR Rockowisko Hajnówka 2011 odbêdzie siê 30 VII 2011 w
Hajnówce!

„Sk¹d wzi¹æ
dzieci i na dzieci”

Cd. ze str. 4

dzo niski. Poza tym te kraje maj¹

30 proc. dzieci w ¿³obkach, a w

Polsce jest tych dzieci 2 proc.!

W ramach programu „Ma-

luch” ju¿ w tym roku przeznaczy-

my z bud¿etu pañstwa 40 mln z³ na

budowê ¿³obków, remonty i sk³ad-

ki niañ samorz¹dowych. Ten pro-

gram bêdzie trwa³ trzy lata.

Polska ma jeden z najni¿-

szych zasi³ków dla osób bezrobot-

nych: przez pierwsze trzy miesi¹ce

to oko³o 770 z³, a przez kolejne trzy

– nieca³e 600 z³. Zasi³ek jest pobie-

rany tylko przez pó³ roku i tylko 20

proc. rejestruj¹cych siê bezrobot-

nych ma do niego prawo.

Gotowa by³abym rozwa¿yæ

wariant, w którym ulga rodzinna jest

z ka¿dym kolejnym dzieckiem wy-

¿sza, ale ulga musi przys³ugiwaæ ju¿

na pierwsze dziecko i powinna byæ

waloryzowana. Nie od rzeczy by-

³aby ujemna ulga – czyli gdyby ro-

dzina nie mog³a w pe³ni skorzystaæ

z ulgi, pañstwo powinno jej wyp³a-

ciæ tê ró¿nicê.

Mamy wysokie bezrobocie.

Wiêkszym problemem s¹ osoby,

które pracuj¹ na umowy o dzie³o,

maj¹ kontrakty lub tzw. samoza-

trudnienie. To ogromna rzesza osób,

która w ogóle nie ma p³atnych urlo-

pów. Nie pracuj¹ – nie zarabiaj¹.

Nale¿y dla nich stworzyæ jakiœ

nowy stosunek pracy, coœ poœred-

niego miêdzy dzia³alnoœci¹ gospo-

darcz¹ a tym sztywnym stosunkiem

pracy. To jest realny problem, któ-

ry trzeba bêdzie rozwi¹zaæ w nie-

dalekiej przysz³oœci.



Dnia 14 marca 2011 w ZS nr 3 w Hajnówce odby³ siê Turniej Halowy w Pi³ce No¿nej. W
zawodach uczestniczy³a m³odzie¿ ze szkó³ ponadgimnazjalnych z rocznika 1992 i m³odsi. Za-
wody rozegrano systemem "ka¿dy z ka¿dym". Ogó³em rozegrano 10 meczy.

Turniej mia³ na celu wy³onienie najlepszych zawodników do sekcji juniorów OsiR Haj-
nówka oraz zmotywowanie reprezentacji szkó³ do udzia³u w rozgrywkach miêdzyszkolnych  w
ramach wspó³zawodnictwa Wojewódzkiego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego.

Udzia³ w/w wspó³zawodnictwie tj. w I Lidze wojewódzkiej w futsalu ju¿ od pierwszego
meczu uwidoczni³ kto w tych rozgrywkach bêdzie rozdawa³ karty. T¹ dru¿yn¹ by³ Zespó³ Szkó³
Leœnych w Bia³owie¿y, który wygra³ wszystkie swoje mecze, strzelaj¹c 23 bramki, a trac¹c ich
tylko 7. Ogranie  w  lidze halowej i zdobyte doœwiadczenie, uhonorowane zosta³o zdobycz¹
du¿ej iloœci statuetek i medali, którymi zostali nagrodzeni uczniowie zwyciêskiej szko³y.

KOÑCOWA  KLASYFIKACJA
I miejsce – Zespó³ Szkó³ Leœnych w Bia³owie¿y
(w sk³adzie: Hubert Zaj¹c, Robert Kulbacki, Maciej Go³êberski, Mateusz Nakielski,
Bartosz Michalak, Damian Romanowski, Mariusz Malinowski, Hubert Telakowski,
Cezary Bisztyga, Daniel Baran, opiekun – Jerzy Bogdan)

II miejsce – LO 1 im. M. C. Sk³odowskiej w Hajnówce
III miejsce – LO z Dodatkow¹ Nauk¹
                     Jêzyka Bia³oruskiego w Hajnówce
IV miejsce – Zespó³ Szkó³ Zawodowych  Hajnówka
V  miejsce – PG 3 Hajnówka

NAJLEPSI  ZAWODNICY DRU¯YN
Mateusz Nakielski       (ZSL Bia³owie¿a)
Tomasz Hudoñ            (LO 1 Hajnówka)
Tomasz Maciuka         (LO  DNJB  Hajnówka)
Marek Bakunowicz   (ZSZ  Hajnówka)
Daniel Bagrowski     (PG 3 Hajnówka)

 NAJLEPSI  BRAMKARZE
Robert Kulbacki (ZSL Bia³owie¿a)
Dawid Tichoniuk(LO 1 Hajnówka)

NAJLEPSI STRZELCY
Mateusz Nakielski  (ZSL Bia³owie¿a) – 6 bramek
Hubert   Zaj¹c (ZSL Bia³owie¿a) – 5 bramek
Bartosz  Michalak (ZSL Bia³owie¿a) – 5 bramek
Adam Bagrowski (LO DNJB Hajnówka) – 4 bramki
Cezary  Bisztyga (ZSL Bia³owie¿a) – 3 bramki

NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU - HUBERT  ZAJ¥C (ZSL BIA£OWIE¯A)

Organizatorem turnieju by³ Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy i OsiR w Hajnówce.
Medale i statuetki ufundowa³o Starostwo Powiatowe w Hajnówce.
Sêdziowie:Marek Hanula i Rafa³ Skiepko;  zdjêcia – Daria Skiepko.
Organizator dziêkuje Dyrekcji Zespo³u Szkó³ nr 3 w Hajnówce za udostêpnienie sali
gimnastycznej.

Przewodnicz¹cy Powiatowego SZS mgr Janusz Ludwiczak
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26 kwietnia (wtorek) na stadionie Oœrodka Sportu i Re-
kreacji w Hajnówce (ul. ks. Dziewiatowskiego 2) odbêd¹ siê
Mistrzostwa Powiatu w Czwórboju LA Szkó³ Podstawowych w
kategorii dziewcz¹t i ch³opców. Pocz¹tek o godz. 9.00.

Swój udzia³ zg³osi³y: Szko³y Podstawowe nr 2, 3, 5 i 6 z
Hajnówki, oraz Szko³y Podstawowe z Dubin, Dubicz Cerkiew-
nych , Narwi i Nowokornina.

*

28 kwietnia (czwartek) na stadionie OSiR w Hajnówce
odbêd¹ siê IV Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w LA w ka-
tegorii szkól gimnazjalnych. Pocz¹tek o godz. 10.00

Zawody odbêd¹ siê w nastêpuj¹cych konkurencjach:
- dziewczêta: 100m./300m./600m./1 000m./skok w dal/

pchniêcie kul¹/ rzut oszczepem/ 4x100m.
- ch³opcy: 100m./300m./600m./1 000m./ 2 000m./ skok

w dal/ pchniêcie kul¹/ rzut oszczepem/ 4x100m.
Zg³oszeniowe listy imienne bêd¹ przyjmowane do 22

kwietnia przez OSiR Hajnówka.
*

2 maja (poniedzia³ek) na stadionie OSiR w Hajnówce
odbêd¹ siê IV Indywidualne Igrzyska w LA. Pocz¹tek o godz.
11.00.

Zawody, w których mo¿e uczestniczyæ m³odzie¿ z rocz-
nika 1998 i m³odsi, odbêd¹ siê w nastêpuj¹cych konkurencjach:

- dziewczêta: 60m./200m./600m./skok w dal/ pchniêcie
kul¹/ rzut oszczepem/ 4x60m.

- ch³opcy: 60m./200m./600m./1 000m./ skok w dal/
pchniêcie kul¹/ rzut oszczepem/ 4x60m.

Zg³oszenia bêd¹ przyjmowane do 28 kwietnia br. przez
OSiR i Janusza Ludwiczaka.

*

6 maja (pi¹tek) na „Orliku” przy Zespole Szkó³ nr 1 w
Hajnówce (ul. 3-go Maja 54) odbêd¹ siê Mistrzostwa Powiatu
w TRÓJBOJU LA Szkó³ Podstawowych w kat. dziewcz¹t i
ch³opców. Pocz¹tek o godz. 9.00. Uczestnicz¹ dzieci ze szkó³
podstawowych, kl. IV i m³odsi.

SPORT

Komunikaty
hajnowskiego SZS

Halowy Turniej Pi³ki No¿nej

Wojewódzka Inauguracja
Dni Olimpijczyka

deracji Sportu Jana Zalew-
skiego, prezesa Rady Po-
wiatowej Zrzeszenia LZS,
burmistrza Hajnówki Jerze-
go Siraka, prezesa Podla-
skiego Stowarzyszenia na
Rzecz Transplantologii Ry-
szarda Œwierczewskiego,
wójta gminy Narewka Mi-
ko³aja Pawilcza, miejsco-
wych szefów Stra¿y Gra-
nicznej, Policji, Nadleœnic-
twa, przedstawicieli me-
diów, dyrektorów szkó³ po-
wiatu hajnowskiego.

Kilka pêtli biegów
wiod³o puszczañskimi dro-
gami, ich d³ugoœæ by³a prze-
widziana dla poszczegól-

nych kategorii wiekowych
(wyniki i zwyciêzców po-
dajemy poni¿ej). Aura
sprzyja³a, wyjrza³o zza
chmur s³oñce.

W miêdzyczasie  za-
proszeni goœcie i miejsco-
wa m³odzie¿ szkolna przy-
byli do galerii im. Tamary
So³oniewicz, gdzie mo¿na
by³o obejrzeæ interesuj¹c¹
wystawê zdjêæ i autografów
wybitnych sportowców z
ca³ego œwiata i Polski. Krót-
ki konkurs na temat sportu
spotka³ siê z zainteresowa-
niem uczniów, a drobne
upominki wywo³a³y sporo
radoœci. Uczestnicy biegów
i wojewódzkiej inauguracji

Dni Olimpijczyka spo-
tkali siê na koniec przy
ognisku, piek¹c trady-
cyjne kie³baski. Minê-
³a kolejna, wa¿na im-
preza z po¿ytkiem dla
rozwoju tê¿yzny fi-
zycznej i sportu m³o-
dzie¿y powiatu haj-
nowskiego.

  (piw)

Cd. ze str. 1
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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)

Cena dla firm i instytuacji 1,00 z³ +VAT   Nak³ad: 5000 egz.

PPHU "ALKAZ"
JAB£OÑSKI KAZIMIERZ

BOÆKI UL. POLNA 7
TEL.  696 507 430

85 731 33 50
Oferuje do sprzeda¿y:

NAWOZY- du¿y wybór:
PASZE,

ŒRUTA RZEPAKOWA
I SOJOWA,

WAPNO NAWOZOWE-LUZ
MATERIA£Y

BUDOWLANE
- transport ok. 25T

Olmonty dzia³ka budowlana 1009 m2

154 000 PLN
Rogawka ziemia rolna 20118 m2

58 000 PLN
Mieszkanie 1 pokojowe 22 m2 Sto³eczna

115 000 PLN
Mieszkanie 1 pokojowe 30 m2 Pu³askiego

148 000 PLN
Mieszkanie 1 pokojowe 30 m2 Kraszewskiego

138 000 PLN
Mieszkanie 2 pokojowe 38 m2 Pu³askiego

199 000 PLN
Mieszkanie 2 pokojowe 48 m2 Fabryczna

178 000 PLN
Mieszkanie 3 pokojowe 54 m2 Armii Krajowej

265 000 PLN
Mieszkanie 3 pokojowe 60 m2 Dziesiêciny

195 000 PLN
Mieszkanie 4 pokojowe 72 m2 Swobodna

236 000 PLN

Jesteœmy zainteresowani kupnem

dzia³ek i mieszkañ.

Kupno-sprzeda¿-wynajem.


