25 maja 2014 roku wybory
do Parlamentu
Europejskiego.
Nie pozwól, by inni
decydowali za ciebie.

Rok XVI,

SM w Kleosinie
bez inwestycyjnej
zadyszki
Rozmowa z Janem Gradkowskim, od 2011r. prezesem Spó³dzielni
Mieszkaniowej w Kleosinie.
Z tego, co wiem ju¿ wczeœniej by³ Pan spo³ecznym wiceprezesem tutejszej spó³dzielni. W jakich latach to by³o?
- Od 1992 roku do 1996 pe³ni³em spo³eczne obowi¹zki V-ce Prezesa Zarz¹du SM Kleosin. Natomiast w
latach 1996 do 2008 by³em cz³onkiem
Rady Nadzorczej.
Cd. str. 2
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Bia³owie¿a
przygotowana
do sezonu
turystycznego
Wkrótce Bia³owie¿ê czeka najazd mi³oœników przyrody i odpoczynku na ³onie natury, o tym rozmawiam
z Albertem Litwinowiczem, wójtem
gminy Bia³owie¿a.
Zbli¿a, siê sezon letni, jak do
przyjêcia odwiedzaj¹cych turystów
przygotowana jest Bia³owie¿a i na
jakie nowe atrakcje mog¹ oni liczyæ?
Cd. str. 3

Wójt Gminy Brañsk jednog³oœnie
uzyska³ absolutorium za 2013 r.
i tytu³ "Aktywny i Gospodarny
dla Dobra Podlasia"
29 kwietnia br. w Gminnym
Oœrodku Upowszechniania Kultury im
Anny Dernowskiej w Kalnicy odby³a
siê XXIII sesja Rady Gminy Brañsk,
której g³ównym celem by³a ocena pracy wójta Krzysztofa Jaworowskiego
za rok 2013 i udzielenie mu absolutorium.
Na obrady w pe³nym sk³adzie
przybyli radni zaopatrzeni w 216 str.

biuletyn dok³adnie opisuj¹cy dzia³ania
i inwestycje zrealizowane na terenie
gminy i ich koszt. Przybyli te¿ goœcie
zaproszeni, pracownicy Urzêdu Gminy oraz mieszkañcy.
Dziêki Feliksowi Aleksandrowi
Wróblewskiemu, przewodnicz¹cemu
Rady Gminy sesja przebieg³a sprawnie, a informacje zamieszczone
Cd. str. 4

Hajnówka, ul. ks. Wierobieja 3, tel. 534 830 081

Cz³owiek najlepsz¹ inwestycj¹
Kieruj¹c Biurem
Wsparcia Inwestycyjnego
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w
Bia³ymstoku przyzna³em
ponad 1,5 miliarda z³otych
dotacji z Unii Europejskiej.
Skorzysta³o z nich tysi¹ce
odwa¿nych i przedsiêbiorczych mieszkañców naszego regionu. Oni wykorzystali swoj¹ szansê. Zmodernizowali gospodarstwa rolne, przedsiêbiorstwa, za³o¿yli nowe firmy tworz¹c
oko³o tysi¹ca nowych Wiem czego jeszcze potrzebuj¹ mieszkañcy naszego regionu. W Parlamencie Europejskim
miejsc pracy.
bêdê pracowa³, abyœcie mogli jak najszybciej zrealizowaæ swoje plany i marzenia.

Wies³aw ¯yliñski,
kandydat na pos³a do PE
Lista nr 9 pozycja 4
Kierownik Biura
Wsparcia Inwestycyjnego
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w
Bia³ymstoku
Lat 54. Absolwent
Politechniki Bia³ostockiej mgr in¿. budownictwa.
¯onaty, troje dzieci, wnuk
Micha³.
www.liderpsl.pl

Kleszczele

Jarmark na Juria
6 maja 2014 roku z okazji dnia œw. Jerzego, MOKSiR w Kleszczelach
zorganizowa³ wydarzenie pod nazw¹ Jarmark na Juria. Ju¿ od godziny 10.00 w
Parku Miejskim mo¿na by³o nabyæ piêkne drewniane figurki, p³askorzeŸby oraz
rzeczy u¿ytkowe, szklane oraz mosiê¿ne wyroby i piêknie, rêcznie zdobion¹
bi¿uteriê. By³a to œwietna okazja do spotkania z wyrobami lokalnych rzemieœl-

ników. W dalszej czêœci dnia o godzinie 13 nasi najm³odsi spêdzili czas na grach
i zabawach. Szczególnym zainteresowaniem cieszy³ siê animator, który zrêcznie czarowa³ przeró¿ne stwory i zwierzaki z baloników. Dodatkow¹ atrakcj¹,
by³a wystawa Rêcznik Bielski- któr¹ mo¿na by³o obejrzeæ. Dziêkujemy wszystkim którzy nas wczoraj odwiedzili i zapraszamy ju¿ za rok na kolejny Jarmark.
(Daria Maria Chrzanowska)

Przebudowa ul. Kiliñskiego
w Siemiatyczach
Starostwo Siemiatyckie realizuje kolejn¹ inwestycjê drogow¹ w Siemiatyczach w trakcie obecnej kadencji starosty. Po przebudowie ul. Wysokiej w roku 2012, ul. Armii Krajowej i Koœciuszki w roku 2013, aktualnie odbywa siê gruntowna przebudowa ul. Kiliñskiego. Œrodki na ten cel
pozyskano z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych. W roku
bie¿¹cym planowana jest tak¿e budowa nowego mostu na rz. Mahomet w

ci¹gu ul. S³owiczyñskiej oraz remont
tej ulicy na d³ugoœci oko³o 0,5 km.
PI SPS

Hajnowski szpital rozbudowuje siê

Pacjenci bêdê mieæ wiêcej przestrzeni
Trwa rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Koszt inwestycji zaplanowany jest na 2,6 mln z³. W wyniku
prac budowlanych powierzchnia Oddzia³ów Rehabilitacji: Ogólnoustrojowej i
Neurologicznej zwiêkszy siê dwukrotnie, co zapewni chorym lepsze warunki
leczenia. Sale chorych bêd¹ posiada³y ³azienki, a dziêki uprzejmoœci spó³ki TVK
Hajnówka wyposa¿one zostan¹ tak¿e w telewizjê kablow¹ i internet. Korzystaj¹c z funduszy europejskich, dyrekcja szpitala sukcesywnie zakupuje nowoczesny sprzêt rehabilitacyjny.
- Wygrana w konkursie na „zakup aparatury medycznej dla oddzia³ów
rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu” w ramach Narodowego Programu
Wyrównywania Dostêpnoœci do Profilaktyki i Leczenia Chorób Uk³adu Sercowo-Naczyniowego, finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia pozwoli³a nam
tak¿e zaopatrzyæ oddzia³ w pionizator oraz profesjonalne urz¹dzenia do æwiczeñ czynnych rêki i stawu ³okciowego – mówi Zbigniew Dyszlatys, ordynator
oddzia³ów rehabilitacyjnych.- Jednak brak dostatecznej przestrzeni nie pozwala
na swobodne prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych i pielêgnacyjnych.
Dziêki tej rozbudowie powstan¹ w pe³ni wyposa¿one gabinety psychologa i logopedy oraz sala terapii narz¹du ruchu wyposa¿ona miêdzy innymi w
zmotoryzowane szyny, rotor do terapii aktywnej i pasywnej, kompleksowy system rehabilitacji ruchowej. Sale terapii zajêciowej zostan¹ zwiêkszone powierzchniowo i wzbogacone o dodatkowe urz¹dzenia do aktywacji terapii manualnej. Zakoñczenie prac planowane jest na jesieñ tego roku.
I.Dudar
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SM w Kleosinie bez inwestycyjnej
zadyszki Cd. ze str. 1
Obecnie w Kleosinie mieszka ok. 4700 osób. Jak wielkie s¹
zasoby mieszkaniowe Spó³dzielni?
- Spó³dzielnia Mieszkaniowa w
Kleosinie powsta³a w roku 1985, jej
zasoby mieszkaniowe to 46 bloków
mieszkalnych w tym dwie wspólnoty
mieszkaniowe (3 bloki).
W zasobach Spó³dzielni zamieszkuje ok. 2600 osób. Czêœæ budynków (7) zlokalizowana jest w Osiedlu Ignatki, w którym mieszka ok. 650
osób.
Co nale¿y uznaæ za g³ówny
czynnik, przyci¹gaj¹cy nowych
cz³onków do Spó³dzielni?
- Lokatorami w naszej spó³dzielni s¹ g³ównie mieszkañcy pochodz¹cy z gmin Juchnowiec Koœcielny
oraz s¹siednich, jak te¿ Bia³egostoku.
Ze wzglêdu na bezpoœredni¹ bliskoœæ
stolicy województwa, dobre po³¹czenia komunikacji miejskiej, zainteresowanie zakupem mieszkania jest bardzo du¿e. Bardzo istotnym czynnikiem
decyduj¹cym o nabyciu mieszkania
jest cena oraz warunki zewnêtrzne
takie jak obiekty oœwiatowo-sportowe,
bezpoœrednia bliskoœæ terenów zielonych, cisza i zapewnione warunki bezpieczeñstwa publicznego.
Obecny rozwój SM a przede
wszystkim Kleosina wsparty jest przez
system oœwiaty: przedszkole, szko³ê
podstawow¹, gimnazjum oraz chlubê
wsi - Politechnikê Bia³ostock¹ (wydzia³
zarz¹dzania, na którym pobiera naukê
ponad 4 tys. studentów).
Nale¿y nadmieniæ o terenach
leœnych wokó³ SM, na których tworzone s¹ szlaki rowerowe i profesjonalne œcie¿ki do biegów na orientacje.
Wartym podkreœlenia jest stan
infrastruktury: dróg osiedlowych, chodników i parkingów oraz rekreacyjnej
– placów zabaw. Jest ona na bie¿¹co
modernizowana zarówno ze œrodków
z funduszu remontowego oraz pozyskanych z Lokalnej Grupy Dzia³ania

„Puszcza Knyszyñska”.
Zreszt¹ Rada, Zarz¹d i pracownicy SMK s¹ œciœle zwi¹zani z tutejsz¹
spo³ecznoœci¹ bêd¹c bardzo aktywnymi mieszkañcami uczestnikami ¿ycia
spo³eczno-gospodarczego miejscowoœci Kleosin. St¹d te¿ bardzo du¿e zaanga¿owanie naszych mieszkañców w
tworzeniu i modernizacji obiektów na
przedszkole oraz znacz¹cy wk³ad organizacyjny i finansowy w budowê
szko³y. Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e
Zarz¹d SM od pocz¹tku powstania
aktywnie uczestniczy³ i inicjowa³ budowê infrastruktury niezbêdnej do
funkcjonowania zurbanizowanej wsi.
To miêdzy innymi gazyfikacja, wodoci¹gowanie, telefonizacja i kanalizacja
sanitarna i deszczowa.
Jakie s¹ zamierzenia Spó³dzielni na najbli¿szy okres?
- Dziêki pozyskanym terenom
oraz nowemu planowi zagospodarowania przestrzennego w najbli¿szym czasie przyst¹pimy do opracowania dokumentacji technicznej projektu nowego bloku mieszkaniowego przy ul. Kraszewskiego oczywiœcie w Kleosinie.
Jak widzê pracujecie systematycznie i bez ¿adnej zadyszki oby tak
by³o nadal, czego w imieniu redakcji i
czytelników „Wieœci Podlaskich”
¿yczê.
Dziêkujê za rozmowê.
R. Œwierczewski

Majowy Rajd
Rowerowy
2 maja 2014 o godzinie 12 przy
siedzibie Miejskiego Oœrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Kleszczelach,
spotkali siê sympatycy rowerów, by
uroczyœcie rozpocz¹æ sezon rowerowy 2014. 12 osób w wieku od 12 do
54 lat wspólnie przejecha³o trasê 21
km, podziwiaj¹c piêkno okolicznych
miejscowoœci. Dziêkujemy piêknie
wszystkim uczestnikom za sympatycznie spêdzony czas, a w szczególnoœci
gratulujemy Maækowi który przebieg³
o w³asnych si³ach ca³y dystans. Do zobaczenia na kolejnym rajdzie !
(DMCH)

Wieœci Podlaskie

Bia³owie¿a przygotowana do sezonu turystycznego
Cd. ze str. 1
- W ostatnim czasie powsta³o
ponad 30 km tras do Nordic Walking
prowadz¹cych przez niezwykle atrakcyjne tereny Puszczy Bia³owieskiej.

Dzia³a ju¿ jedyna w powiecie hajnowskim si³ownia zewnêtrzna z oœmioma
urz¹dzeniami. Znajduje siê ona na
gminnym stadionie, korzystaæ z niej
mog¹ zarówno dzieci jak i doroœli.
Na turystów czeka równie¿ bogata oferta imprez kulturalnych, jako
przyk³ad podam takie jak - Noc Kupa³y, Peretocze, Wertep, koncerty organowe, noc muzeów. W Bia³owie¿y
mo¿na znaleŸæ ofertê noclegow¹ i gastronomiczn¹ na ka¿d¹ kieszeñ – od
kwater agroturystycznych do cztero-

gwiazdkowego hotelu.
Liczne szlaki rowerowe i piesze w tym Transgraniczny Szlak Rowerowy ( przejœcie graniczne w Bia³owie¿y) Oczywiœcie nasza g³ówn¹
atrakcj¹ jest unikatowa przyroda. Ka¿dy nawet bardzo wymagaj¹cy turysta
znajdzie coœ dla siebie.
Co zmieni³o siê w przeci¹gu ostatniego roku w wygl¹dzie
gminy Bia³owie¿a, samej Bia³owie¿y?
- Najbardziej widoczne zmiany
wynikaj¹ z realizacji projektu "Narewka rzeka ¿ycia- kanalizacja ruchu turystycznego w obszarze Natura
2000". Wzd³u¿ rzeki Narewka powsta³y 3 wie¿e widokowe, trwa remont
szlaku turystycznego „¯ebra ¿ubra”,
bêdzie praktycznie od nowa zbudowany wed³ug nowej koncepcji Rezerwat
Pokazowy ¯ubrów przy BPN.
Jakie dochody planuje osi¹gn¹æ gmina z tegorocznego sezonu turystycznego. Jaki to procent
ca³ych rocznych jej przychodów?
- Doœæ trudno jest wyliczyæ dok³adnie, jakie wp³ywy osi¹gnie gmina
z turystyki. Je¿eli do tej kategorii dochodów zaliczymy wp³ywy z tytu³u
op³aty miejscowej (op³ata klimatyczna), podatków od hoteli i pensjona-

tów oraz policzone szacunkowo inne
wp³ywy, to trzymamy kwotê ok.
350.000 z³. Co przy dochodach bud¿etu w kwocie ok. 7.000.000 z³ (bez
wp³ywów typu kredyty, œrodki unijne)
stanowi 5 %. Mo¿na w tym miejscu
siê zastanowiæ, czy w naszym przypadku z turystyki rzeczywiœcie mo¿na
siê utrzymaæ.
Zaanga¿owanie gminy w turystykê, to tylko promocja?
- Jednym z celów jest oczywiœcie utrwalenie silnej pozycji marki
Bia³owie¿a na polskim i europejskim
rynku turystycznym. Myœlê, ¿e powinno na tym zale¿eæ nie tylko nam, ale
te¿ w³adzom powiatowym i wojewódzkim. Chcielibyœmy rozwijaæ atrakcyjnoœæ turystyczn¹ regionu poprzez przyci¹gniêcie ciekawych inwestycji rozwijaj¹cych turystykê takich jak np.
spacer w koronach drzew, rozwój kajakarstwa, narciarstwa biegowego
oraz innych form rekreacji. Liczymy
na to, i¿ utrzymanie tendencji rozwojowej dla bran¿y turystycznej, generuj¹cej miejsca pracy sprawi, ¿e odp³yw
mieszkañców z naszego terenu zostanie zatrzymany.
Dziêkujê za rozmowê.
R. Œwierczewski

Stanowisko Mieczys³awa
Baszko

Co z t¹ Puszcz¹?
W dniu 23 kwietnia odwiedzi³a
nas wicepremier El¿bieta Bieñkowska
wraz z pos³ami Barbar¹ Kudryck¹ i
Robertem Tyszkiewiczem oraz senatorem W³odzimierzem Cimoszewiczem.
G³ównym tematem spotkania z
samorz¹dowcami by³ Program dla
Puszczy Bia³owieskiej, który mia³
wspieraæ gminy w zamian za wyra¿enie zgody na powiêkszenie Parku Bia³owieskiego, a tym samym zaprzestanie gospodarki leœnej (eksploatacji
drewna, utraty miejsc pracy).
Pierwotnie mia³ byæ to projekt
rz¹dowy i pieni¹dze z Bud¿etu Pañstwa. Okaza³o siê, ¿e owszem, nadal
obiecuje siê nam pieni¹dze na ten cel,
ale nie jakieœ dodatkowe, a w ramach
RPOWP. Nasze województwo i tak
ma jedn¹ z mniejszych alokacji, a tu
siê okazuje, ¿e z tego ma³ego tortu
musimy wykroiæ ekstra kawa³ek na
rzecz zobowi¹zañ rz¹dowych. Z mojej perspektyw jest to z³y kierunek polityki rz¹du, popieram protesty mieszkañców Hajnówki i okolic, którzy domagaj¹ siê spe³nienia obietnic strony
rz¹dowej!

Nowe inwestycje w gminie Czeremcha
W dniu 9 maja 2014 r. odby³o
siê oficjalne otwarcie inwestycji pn.
„Budowa infrastruktury wodoci¹gowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy
Czeremcha” zrealizowanej przez Gminê Czeremcha dziêki dofinansowaniu
ze œrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w ramach dzia³ania 321 „Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci
wiejskiej”.
Otwarcie kanalizacji i wodoci¹gu poprzedzi³a konferencja podsumowuj¹ca projekt, zorganizowana w
Gminnym Oœrodku Kultury w Czeremsze. W uroczystoœci uczestniczyli
zaproszeni goœcie: Mieczys³aw Kazimierz Baszko – Wicemarsza³ek Województwa Podlaskiego, El¿bieta Filipowicz – Dyrektor Departamentu
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Podlaskiego, Miko³aj Michaluk – Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Hajnow-

Wieœci Podlaskie

skiego, przedstawiciele Wykonawcy –
Rejonowego Zwi¹zku Spó³ek Wodnych w Siemiatyczach, a tak¿e Radni
Rady Gminy Czeremcha, przedstawiciele w³adz gminnych i instytucji funkcjonuj¹cych na terenie Gminy, duchowieñstwo oraz
mieszkañcy Gminy Czeremcha.
Konferencjê otworzy³
Wójt Gminy – Jerzy Szyku³a,
który powita³ serdecznie przyby³ych goœci oraz wyrazi³ podziêkowania wszystkim zaanga¿owanym w realizacjê
przedsiêwziêcia a tak¿e
przedstawicielom Urzêdu
Marsza³kowskiego za wspó³pracê w
pozyskaniu œrodków finansowych.
Nastêpnie Zastêpca Wójta –
Ireneusz Leoniuk przedstawi³ prezentacjê podsumowuj¹c¹ zrealizowany
projekt. Przedsiêwziêcie by³o realizowane w terminie od 19 lipca 2013 r.

do 9 maja 2014 r. Jego koszt ca³kowity wyniós³ 3917354,07 z³, w tym pozyskane dofinansowanie – 2388630,00 z³.
Projekt mia³ na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców na terenie

Gminy Czeremcha poprzez rozbudowê infrastruktury wodoci¹gowej i kanalizacyjnej. W rezultacie wybudowano 7 674 mb sieci kanalizacyjnej wraz
z przy³¹czami do granicy dzia³ek, obejmuj¹cej ulice: Stawisk¹, Lipow¹, Fabryczn¹, Boczn¹, Wiœniow¹, D³ug¹,

Miodow¹, Topolow¹, Now¹, Wiejsk¹
w Czeremsze oraz czêœæ wsi Stawiszcze a tak¿e 8 513 mb sieci wodoci¹gowej na odcinku Wólka Terechowska – Pohulanka – Opaka Du¿a.
Podczas konferencji El¿bieta Filipowicz – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich zaprezentowa³a równie¿ projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, zawieraj¹cy m.in.
strukturê i planowany bud¿et
oraz przegl¹d dzia³añ objêtych
dofinansowaniem ze œrodków
PROW.
G³os zabra³ równie¿ Wicemarsza³ek Województwa Podlaskiego – Mieczys³aw Kazimierz Baszko,
który pogratulowa³ Gminie zrealizowanej inwestycji i jednoczeœnie podziêkowa³ za wspó³pracê z tutejszym samorz¹dem przy pozyskiwaniu dofinansowania.
Po zakoñczeniu konferencji
mia³o miejsce uroczyste przeciêcie
wstêgi i poœwiêcenie nowo wybudowanej infrastruktury – w miejscowoœciach Stawiszcze oraz Opaka Du¿a.
Podziêkowania Wicemarsza³ka
Województwa Podlaskiego - Mieczys³awa Kazimierza Baszko dla Wójta
Gminy Czeremcha za wspó³pracê i zaanga¿owanie w skuteczne pozyskiwanie funduszy na realizacjê Projektu.
(Edyta Szymaniuk-Pary¿)
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Wójt Gminy Brañsk jednog³oœnie uzyska³ absolutorium za 2013 r.
i tytu³ "Aktywny i Gospodarny dla Dobra Podlasia"
Cd. ze str. 1
w biuletynie sprawi³y, i¿ ma³o by³o zapytañ do wójta jak i kierowników po-

szczególnych referatów UGm., a
wszelkie g³osowania nad uchwa³ami
przebiega³y bez ¿adnego zgrzytu i zapada³y jednomyœlnie.
Warto odnotowaæ, i¿ podczas
tej sesji po blisko dwuletniej dyskusji
zatwierdzone zosta³y jednog³oœnie
zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego Gminy
Brañsk.
Podczas glosowania nad udzieleniem absolutorium dla wójta Krzysztofa Jaworowskiego nie by³o ¿adnej
sensacji uzyska³ je jednog³oœnie.
Nie by³o to jedyna mi³a chwila
wójta podczas tej sesji.
Kapitu³a Wyró¿nieñ redakcji
portalu internetowego „Podlaski
Bluszcz” nada³a mu w marcu Tytu³
„Aktywny i Gospodarny dla Dobra
Podlasia”, którego Akt uroczyœcie
wrêczony zosta³ podczas trwaj¹cej sesji
Jest to szczególne wyró¿nienie
dla ludzi, organizacji, instytucji i przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na rzecz rozwoju w³asnego œrodowiska i województwa podlaskiego.
Wójt Krzysztof Jaworowski
nagrodzony zosta³ za swoj¹ charyzmê
i wielkie serce w dzia³aniu na rzecz
samorz¹dnoœci, jak to okreœlono w wyg³oszonej laudacji, której fragment
zamieszczamy poni¿ej.
„Taktyk, jak Napoleon, konkurentów w wyborach rozk³ada na ³opatki w przedbiegach. W latach 19901991 by³ Burmistrzem Miasta i Gminy
Brañsk, a od 1992 roku po rozdziale

miasta i gminy jest Wójtem Gminy
Brañsk, cieszy siê wielkim szacunkiem
wœród mieszkañców, czego wyrazem

minkiem naszego redakcyjnego kolegi
- Ryszarda Œwierczewskiego przez
wójta Krzysztofa Jaworowskiego i

jest pe³nienie przez Niego tej funkcji
ju¿ szóst¹ kadencjê.
Tyle lat zarz¹dzania gmin¹, z
woli mieszkañców i Rady Gminy
uprawnia chyba ju¿ do wziêcia przez
Niego tego¿ „sto³ka” w najbli¿szych
wyborach samorz¹dowych przez tzw.
zasiedzenie i sprawowanie funkcji
Wójta do osi¹gniêcia tuskowego wieku emerytalnego”.
Mi³ym akcentem sesji by³o te¿
wyró¿nienie okolicznoœciowym upo-

przewodnicz¹cego Rady Gminy
Brañsk Feliksa Wróblewskiego z okazji jego 40-lecia przygody z dziennikarstwem.
Nie sposób te¿ nie wspomnieæ
o podziêkowaniu przez zarz¹dzaj¹cych
gmin¹ z³o¿onym na rêce wydawcy
„Wieœci Podlaskich” Wies³awa Soko³owskiego, za d³ugoletni¹ wspó³pracê
z tamtejszym œrodowiskiem oraz prezentowaniu jego dorobku.
BOP
fot: Marek Klepacki

Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleœna 2, Bia³ystok

Program XXXIII Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej
„Hajnówka 2014” w Bia³ymstoku
OTWARCIE FESTIWALU
20.05.2014 (wtorek) godz. 19.00
Chór Komendy Wojewódzkiej
Policji w Bia³ymstoku pod dyr. Wioletty Mi³kowskiej
Kameralny Chór „Kijów” z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Myko³y Gobdycza

KONCERT
INAUGURACYJNY
Muzyka cerkiewna wspó³czesnej Ukrainy“w wykonaniu“Kameralnego Chóru „Kijów” z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Myko³y Gobdycza

PRZES£UCHANIA
KONKURSOWE
22.05.2014 (czwartek) godz. 17.00
Chór M³odzie¿owego DK Bia³ystok (Polska)“Chór Ch³opiêcy
„Swietacz” Grodno (Bia³oruœ)“Uniwersytecki Chór „Sog³asije” Moskwa
(Rosja)“Kowieñski Chór „Kamertonas” Kowno (Litwa)“Chór Uniwersytetu Narodowego £uck (Ukraina)“Chór „£ampada” Kursk (Rosja)“Chór „Jubilate Deo” Mys³owice
(Polska)“Chór Prawos³awnej Akademii Teologicznej Kijów (Ukraina)
23.05.2014 (pi¹tek) godz. 15.30
Dzieciêcy Chór Szko³y Sztuki
Kamieniec (Bia³oruœ)“Dzieciêcy Chór
„Radost” Moskwa (Rosja)“Chór
„Cantabile” Kiszyniów (Mo³da-
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wia)“Chór Pañstwowego Uniwersytetu Miñsk (Bia³oruœ)“Chór „Basilica
Cantans” Wroc³aw (Polska)“Chór
„Chrysostomos” Bratys³awa (S³owacja)“M³odzie¿owy Chór „Visson”
Miñsk (Bia³oruœ)
24.05.2014 (sobota) godz. 16.00
Chór Mieszany Sydney (Australia)“Kapela Chóralna „Oswita”
Ternopol (Ukraina)“Chór College'u
Muzycznego Konserwatorium Moskiewskiego Moskwa (Rosja)“Chór
Uczelni Sztuk Piêknych Czerniowce
(Ukraina)“Chór Bia³oruskiej Akademii
Muzyki Miñsk (Bia³oruœ)“Chór „Modo
Maiorum” Warszawa (Polska)“Kijowski Chór Kameralny „Sofia” Kijów
(Ukraina)“Chór „Grodnieñskaja Kape³³a” Grodno (Bia³oruœ)“Chór „Divina Armonie” Bukareszt (Rumunia)“Mêski Chór Uniwersytetu „MIFI”
Moskwa (Rosja)

ZAKOÑCZENIE FESTIWALU
25.05.2014 (niedziela) godz. 14.30
Og³oszenie wyników i wrêczenie nagród“godz. 16.00 Koncert Galowy
KONCERTY TOWARZYSZ¥CE
18.05.2014 (niedziela) godz. 18.00
Koncert „Muzyka cerkiewna Ukrainy” w wykonaniu Kameralnego Chóru
„Kijów” z Kijowa (Ukraina) pod dyr.
Myko³y Gobdycza“Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckie-

go w Lus³awicach
19.05.2014 (poniedzia³ek) godz.
18.00 Koncert „Muzyka cerkiewna
Ukrainy” w wykonaniu Kameralnego
Chóru „Kijów” z Kijowa (Ukraina)
pod dyr. Myko³y Gobdycza Bielski
Dom Kultury, ul. 3 Maja 2, Bielsk Podlaski
23.05.2014 (pi¹tek) godz.
18.00 XXIII Warszawski Reprezentacyjny Koncert Muzyki Cerkiewnej
organizowany pod Patronatem Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy
Koœció³ Ewangelicko-Augsburski pw.
œw. Trójcy, Plac Ma³achowskiego 1,
Warszawa
23-24.05.2014 (pi¹tek-sobota) godz. 18.00 IX Bia³owieskie Dni
Muzyki Sakralnej organizowane przy
wspó³pracy z Parafi¹ Rzymskokatolick¹ i Technikum Leœnym w Bia³owie¿y Koœció³ pw. Œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus, ul. Park Dyrekcyjny 2
24 maja 2014 (sobota), godz.
12.00 M³odzie¿owy Chór „Visson” z
Miñska (Bia³oruœ) II Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Bia³oruskim Jêzykiem
Nauczania im. Bronis³awa Taraszkiewicza, ul. Kopernika 4, Bielsk Podlaski

WARUNKI WSTÊPU
Koncert Inauguracyjny —
20.05.2014 (Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleœna 2): bezp³atne karty
wstêpu do nabycia w kasach Opery i

Filharmonii Podlaskiej, ul. Odeska 1
Przes³uchania konkursowe
— 22-24.05.2014 (Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleœna 2): wstêp
wolny
Koncert
Galowy
—
25.05.2014 (Opera i Filharmonia
Podlaska, ul. Podleœna 2): karty wstêpu do nabycia w kasach Opery i Filharmonii Podlaskiej, ul. Odeska 1
Koncert „Muzyka cerkiewna Ukrainy” — 18.05.2014 (Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa
Pendereckiego w Lus³awicach): bezp³atne karty wstêpu — wiêcej informacji na www.penderecki-center.pl
Koncert „Muzyka cerkiewna Ukrainy” — 19.05.2014 (Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim): wstêp wolny
XXIII Warszawski Reprezentacyjny Koncert Muzyki Cerkiewnej — 23.05.2014 (Koœció³
Ewangelicko-Augsburski w Warszawie, Plac Ma³achowskiego 1): wstêp
wolny
IX Bia³owieskie Dni Muzyki Sakralnej — 23-24.05.2014 (Koœció³ pw. Œw. Teresy od Dzieci¹tka
Jezus w Bia³owie¿y): wstêp wolny
Koncert M³odzie¿owego
Chóru „Visson” — 24.05.2014 (II
LO z BJN w Bielsku Podlaskim):
wstêp wolny

Wieœci Podlaskie

Kleszczele

Œwiêto Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja by³a znakomita i nowoczesn¹ jak na owe czasy syntez¹ silnego pañstwa. Wszyscy czujemy jak po przesz³o 200 latach jest aktualna. Wolnoœci nie mo¿na tylko posiadaæ, nie mo¿na jej zu¿ywaæ, trzeba j¹ stale
zdobywaæ i tworzyæ.
Z okazji œwiêta w koœciele parafialnym zosta³a odprawiona uroczysta
Msza Œwiêta w intencji Ojczyzny przez ksiêdza Proboszcza Jana Krasowskiego. W nabo¿eñstwie uczestniczyli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych Miasta i Gminy Kleszczel, na czele z Pani¹ Burmistrz- Iren¹ Niegierewicz, a tak¿e
Poczet Sztandarowy Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Kleszczelach, Harcerze z Zespo³u Szkó³ w Kleszczelach wraz z Dru¿ynow¹- Walentyn¹ Szmukst¹
oraz licznie zgromadzeni mieszkañcy Kleszczel i okolic. Oprawê liturgiczna
Mszy Œwiêtej uœwietnili pracownicy MOKSiR-u.
Po zakoñczeniu Mszy Œwiêtej wszyscy udali siê pod pomnik Króla Zygmunta na dalsz¹ czêœæ Uroczystoœci. Wys³uchano wyst¹pienia okolicznoœciowego Pani Burmistrz, odprawiono krótkie nabo¿eñstwo ekumeniczne w intencji Ojczyzny przez ksiê¿y obydwu wyznañ. Po czym zosta³y z³o¿one kwiaty. Na
zakoñczenie dziatwa szkolna, harcerze przedstawili krótk¹ czêœæ artystyczn¹
przygotowan¹ przez Dh. Walentynê Szmukstê i Pana Igora Fitê- pracownika
MOKSiR-u.
Bia³owie¿a

Wszystkim serdecznie dziêkujemy za udzia³ w powy¿szych uroczystoœciach.
(DMCH)

223 rocznica uchwalenia Konstytucji

W sobotê 3-go maja przy pomniku Konstytucji 3-go Maja odby³y siê
uroczyste obchody upamiêtniaj¹ce, drug¹ na œwiecie, a pierwsz¹ w Europie
ustawê zasadnicz¹.
Wartê honorow¹ pod pomnikiem pe³nili funkcjonariusze Placówki Stra¿y
Granicznej w Bia³owie¿y oraz Posterunku Policji w Bia³owie¿y. Poczet sztan-

darowy wystawi³ Bia³owieski Park Narodowy.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê od odœpiewania hymnu przez Chór Leœników Bia³owieskich oraz zgromadzonych mieszkañców Bia³owie¿y. Nastêpnie
przemawia³ Albert Litwinowicz, wójt Gminy Bia³owie¿a.
Po przemówieniu nast¹pi³o uroczyste z³o¿enie wieñców pod pomnikiem.
W tym roku swoje delegacje wystawili: Urz¹d Gminy oraz Rada Gminy Bia³owie¿a, Technikum Leœne w Bia³owie¿y, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Bia³owie¿y, Samorz¹d Uczniowski Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Bia³owie¿y
placówka Stra¿y Granicznej w Bia³owie¿y, Nadleœnictwo Bia³owie¿a, Posterunek Policji w Bia³owie¿y, Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w
Bia³owie¿y, Dom Dziecka w Bia³owie¿y, Platforma Obywatelska Powiatu Hajnowskiego i ko³o Platformy Obywatelskiej w Bia³owie¿y oraz Instytut Badawczy Leœnictwa w Bia³owie¿y.
Po z³o¿eniu wieñców odby³ siê krótki koncert pieœni patriotycznych w
wykonaniu Chóru Leœników Bia³owieskich.
Organizatorem obchodów by³ Urz¹d Gminy Bia³owie¿a, Bia³owieski
Oœrodek Kultury oraz Technikum Leœne w Bia³owie¿y.
Dziêkujemy serdecznie ksiêdzu Bogdanowi Pop³awskiemu za pomoc w
przygotowaniu uroczystoœci.
Mateusz Gutowski

I MIÊDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI POETYCKIEJ
im. BU£ATA OKUD¯AWY W HAJNÓWCE „Mi³oœæ Wiara Nadzieja”
Po raz pierwszy w historii miasta odbêdzie siê I MIÊDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI
POETYCKIEJ im. BU£ATA OKUD¯AWY W HAJNÓWCE „Mi³oœæ
Wiara Nadzieja”. Inicjatorem przedsiêwziêcia jest Stowarzyszenie Spo³eczno – Kulturalne: "GRANIE BEZ
GRANIC", które wspólnymi si³ami ze
Starostwem Powiatowym w Hajnówce, Urzêdem Miasta w Hajnówce oraz
Hajnowskim Domem Kultury podjê³o
siê organizacji imprezy. Kalendarz
Festiwalu przewiduje przes³uchania
konkursowe zaplanowane na 7 czerwca, które odbêd¹ siê w Hajnowskim
Domu Kultury, koncert galowy 13 lipca w amfiteatrze miejskim w Hajnówce oraz koncerty towarzysz¹ce Festiwalowi w Bielsku Podlaskim, Sokó³ce, Bia³ymstoku i w Warszawie w
dniach 14-17 lipca 2014 roku.
Mo¿liwoœæ zaprezentowania siê
szerokiemu gronu odbiorców podczas
koncertów maj¹ wszyscy, którzy
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wezm¹ udzia³ w przes³uchaniach konkursowych. Swoje mo¿liwoœci wokalne mog¹ sprawdziæ dzieci i m³odzie¿
w wieku 10 – 17 lat oraz doroœli. Jury
wybierze najlepszych, którzy wyrusz¹
w koncertowe tournee, by zaprezentowaæ siê w wy¿ej wymienionych
miejscowoœciach. Kartê zg³oszeniow¹
nale¿y przes³aæ do 24 maja drog¹ elektroniczn¹ lub poczt¹ na adres Hajnowski Dom kultury, ul. Tamary So³oniewicz 4, 17 – 200 Hajnówka,
hdk@hdk.hajnowka.pl. Regulamin
oraz warunki uczestnictwa mo¿na odnaleŸæ na stronie www.hdk.hajnowka.pl, www.hajnowka.pl, www.powiat.hajnowka.pl.
Celami festiwalu s¹ popularyzacja lirycznej twórczoœci Bu³ata Okud¿awy oraz promocja Powiatu Hajnowskiego w Polsce i zagranic¹, jednak przede wszystkim – popularyzowanie kultur, ukazanie ich piêknej ró¿norodnoœci ponad granicami pañstwowymi. Festiwal bêd¹cy œwiêtem kul-

tury wykracza bowiem daleko poza
granice regionu – podczas koncertów
ze scen pop³yn¹ liryczne wiersze Bu³ata Okud¿awy z charakterystyczn¹,
sentymentaln¹ nut¹ w wykonaniu laureatów konkursu oraz artystów zaproszonych z kraju i zagranicy. Goœciem
specjalnym bêdzie Pani Olga Okud¿awa – ¿ona poety.
Festiwal to doskona³a okazja do
poznania innych kultur oraz nawi¹zania miêdzynarodowych przyjaŸni. Organizatorzy serdecznie zachêcaj¹
wszystkich do udzia³u w konkursie. Z
kolei do wszystkich ludzi dobrej woli
kieruj¹ proœbê o wszelk¹, w miarê
mo¿liwoœci pomoc w przekazaniu
DAROWIZN NA CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA na konto:
BG¯ 67 2030 0045 1110 0000 0276
8540, które zostan¹ spo¿ytkowane na
realizacjê festiwalowych zadañ. Razem budujmy pozytywny wizerunek
naszego regionu.
Katarzyna Niko³ajuk
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NAREWKA
Udany Miêdzynarodowy plener
malarsko-rzeŸbiarski w Lewkowie
7 maja br. zakoñczy³ siê dwutygodniowy XIII Miêdzynarodowy
plener malasko-rzeŸbiarski ph. „Kwitn¹ce sady” w Lewkowie Starym
(powiat hajnowski). Na wernisa¿u w miejscowej œwietlicy samorz¹dowej
mo¿na by³o obejrzeæ 48 piêknych rzeŸb Stanis³awa Ostaszewskiego i
Macieja Kakareko z Bia³egostoku oraz Wies³awa Bednarza z Lublina,
a tak¿e 67 wspania³ych obrazów olejnych i akrylowych.
Od 26 kwietnia br. w œwietlicy tworzy³o 15 artystów malarzy i
rzeŸbiarzy z Hajnówki, Bia³egostoku, Jas³a, Lublina, £êcznej, Opola oraz
z Bia³orusi i £otwy. Z Bia³egostoku przyjechali El¿bieta i Aleksander
Grzybek, Maciej Kakareko, Stanis³aw Ostaszewski i Anna Jurgielaniec,
z Hajnówki -- Daniel Gromacki i Wiktor Kabac. Z Jas³a uczestniczyli w
plenerze Ma³gorzata i Bogdan Samborscy, z Lublina -- Daniel Lipian –
Kaniuk, z £êcznej -- Maja Zuzañska i Maryla Giszczak i z Opola -Ma³gorzata Sobolewska oraz z Brzeœcia Aleksiej ¯ere³o i z Rygi Andrejs Seweretnikovs. W tym roku ponownie przyjechali m. in. ma³¿eñstwo E. i A. Grzybek, M. Sobolewska i W. Bednarz. Komisarzem pleneru by³ Daniel Gromacki.
Malarze polubili ciche i spokojne wsie w puszczañskiej gminie Narewka. Do Bia³owie¿y, Hajnówki, Lewkowa Starego, Narewki i
Siemianówki przyje¿d¿ali kilkakrotnie. Zawsze byli tu ¿yczliwie przyjmowani. Z pomoc¹ spieszyli wójt gminy Miko³aj Pawilcz, prezes Ceramiki
Budowlanej Lewkowo Sp. z o. o. Roman Zujko, dyrektorka GOK w
Narewce Helena Rejent, a tak¿e pracownice œwietlicy i biblioteki w
Lewkowie Krystyna Poskrobko i Alina Bartoszuk. Malarze i rzeŸbiarze przyjad¹ na plener do gminy Narewka za rok.
Podczas tegorocznego wiosennego pleneru artyœci malarze
uwiecznili na obrazach m. in. piêkne panoramy okolic nad rzek¹ Narewk¹, kwitn¹ce sady i ule, nadrzeczne ³¹ki i las poœród mokrade³ oraz
cerkwie i stare drewniane wiejskie domy.
Warto dodaæ, ¿e w maju czynne s¹ trzy wystawy malarskie: Kazimierza Jurgielañca w Galerii im. T. So³oniewicz w Narewce, Majki
Zuzañskiej w GOK w Bia³owie¿y i Aleksieja ¯ere³o w Muzeum i Oœrodku Kultury Bia³oruskiej w Hajnówce.
Poplenerowe prace -- obrazy i rzeŸby -- jesieni¹ tego roku
mo¿na bêdzie obejrzeæ w Galerii im. Tamary So³oniewicz w Narewce.
Jan Cie³uszecki

Pieczenie
Przed po³udniem 1 maja br.
w œwietlicy w Michnówce (gmina
Narewka) by³o gwarno. Przysz³y i
przyjecha³y starsze i m³odsze panie
z Eliaszuk, Michnówki, Lewkowa i
z Siemianówki, aby wspólnie upiec
w piecu chlebowym ozdobne s³odkie ciasto weselne zwane korowajem. Zaproszono te¿ fotografów.
Przed przyst¹pieniem do pracy, kobiety ubra³y siê w przyniesione ze
sob¹ piêknie wyszywane bia³e ko-

Najlepsze „Cegie³ki” i „Kalina”

4 maja br. w GOK w Narewce (powiat hajnowski) odby³ siê
rejonowy przegl¹d zespo³ów artystycznych seniorów z powiatów hajnowskiego, bia³ostockiego i bielsko-podlaskiego. Wziê³y w nim udzia³ zespo³y
wokalne i wokalno-instrumentalne z Bociek, Czy¿, Gródka, Lewkowa Starego, Malinnik, Narewki, Orli i z Za³uk
Na wojewódzki przegl¹d do Bia³egostoku zakwalifikowa³y siê dwa
zespo³y wokalno-instrumentalne: „Cegie³ki” z Lewkowa Starego (gmina
Narewka) i „Kalina” z Za³uk (gmina Gródek). Zaprezentowa³y one
wysoki poziom wykonania. Oba te zespo³y prowadz¹ instruktorzy muzyki
z wieloletni¹ praktyk¹.

Wojewódzki fina³ odbêdzie siê 26 maja br. w Klubie „Fama”.
Pocz¹tek o godzinie 9.
Tekst i fot. Jan Cie³uszecki

korowaja

szule i fartuszki.
Pracami kierowa³a szefowa
korowajnic (tak nazywane s¹ kobiety, które piek¹ korowaj w
przededniu wesela) Lidia Charkiewicz z Eliaszuk. Gdy ugniata³y ciasto, to wspólnie œpiewa³y dawne
pieœni obrzêdowe, wykonywane tu
po bia³orusku. Ozdoby na korowaj
m. in. „huski” (g¹ski) wykonywano
z tego samego ciasta.
Korowaj uda³ siê nad podziw. Wszystkich obecnych zaproszono do sto³u na poczêstunek. Do
ciasta podano rozmaite wina, herbatê, kawê oraz kompot. Teraz
œpiewy i przyœpiewki weselne zaczê³y siê na dobre i na d³u¿ej.
Miejscowe kobiety s¹ chêtne do
œpiewania. A jeszcze gdyby daæ im
grajka.
A oficjalnie to by³y warsztaty
kulinarne „Pieczenie korowaja”, zorganizowane przez eliaszuckie Stowarzyszenie Mieszkañców „Storczyk” w ramach promocji walorów

6

turystyczno-krajoznawczych dziedzictwa kulturowego gminy Narewka i
Puszczy Bia³owieskiej. Stowarzyszenie od kilku lat aktywnie dzia³a
pod kierunkiem przewodnicz¹cej
El¿biety Kuncewicz i wiceprzewodnicz¹cej Heleny Rejent (dyrektorki
Gminnego Oœrodka Kultury) w
Narewce. Spe³nia du¿¹ rolê integracyjn¹ mieszkañców wsi. By³a to
druga impreza w Michnówce.
Przedtem by³ bal sylwestrowy.
Tekst i fot. Jan Cie³uszecki
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Pomoc m³odym rolnikom
Ju¿ 15 maja br. ARiMR zacznie
przyjmowaæ wnioski o przyznanie premii m³odym rolnikom
Od 15 maja do 21 czerwca
2014 r. Oddzia³y Regionalne Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bêd¹ przyjmowa³y wnioski o przyznanie pomocy z dzia³ania "U³atwianie startu m³odym rolnikom". Wsparcie to jest finansowane z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 - 2020. W województwie podlaskim wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ w
Biurze Wsparcia Inwestycyjnego
ARiMR Bia³ystok ul. Lipowa 32 A.
Ogólne wymagania dotycz¹ce
Programu „Premia dla m³odych rolników”
Jednorazowa pomoc finansowa
w wysokoœci 100 tysiêcy z³otych, bêdzie udzielana dwóm grupom osób. I
grupa to osoby, które dopiero planuj¹
przejêcie gospodarstwa i rozpoczêcie
po raz pierwszy prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej, natomiast II grupa to
osoby, które w dniu sk³adania wniosku o przyznanie pomocy posiadaj¹ ju¿
gospodarstwa, ale rozpoczê³y prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej nie wczeœniej ni¿ 15 miesiêcy przed z³o¿eniem
wniosku o przyznanie pomocy.
Pomoc mo¿e uzyskaæ osoba:
- pe³noletnia, która w dniu sk³adaPowiat hajnowski

Ruszy³ skup zió³
W maju br. na dobre ruszy³
skup zió³ leczniczych. „Runo” Spó³ka z o.o. w Hajnówce postanowi³a
przyjmowaæ w swoich punktach
skupu nawet zio³a surowe. W swoim zak³adzie ma dobre warunki do
suszenia.
W punkcie skupu w Plancie
(gmina Narewka) w stanie surowym skupowane jest ziele jasnoty,
marzanki wonnej, mniszka i pokrzywy, kwiat stokrotki, liœcie czosnku
niedŸwiedziego oraz liœcie i korzenie mniszka. Niektórzy zbieracze
skup surowych zió³ przyjêli z zadowoleniem.
Skup suszonych zió³ obejmuje
wiele gatunków tych roœlin. Przyjmowane s¹ kwiaty 11 gatunków,
ziele 9, liœcie 14, korzenie 11 i
kory 4. Za kilogram suszonego
kwiatu stokrotki „Runo” p³aci 30
z³otych, b³awatka 25 z³ i podbia³u
15 z³.
Skupowane s¹ suszone kory
dêbu, kaliny, kruszyny i wierzby.
najmniej p³ac¹ za korê dêbu 1,50 z³
za kilogram i najwiêcej za korê
kaliny 12 z³. Korê kruszyny kupuj¹
w cenie 4 z³ za kilogram i wierzby
2 z³. Op³aca siê zbieraæ korzenie
piêciornika 13 z³/kg, mniszka 12 z³/
kg i ³opianu 10 z³/kg.
(JC)
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£atwiejszy start
nia wniosku o przyznanie pomocy nie
ukoñczy³a 40 lat;
- bêd¹ca obywatelem pañstwa
cz³onkowskiego Unii Europejskiej;
- nie maj¹ca ustalonego prawa do
renty z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci
do pracy;
- posiadaj¹ca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lub która zobowi¹¿e
siê do uzupe³nienia wykszta³cenia w
ci¹gu 3 lat od dnia dorêczenia decyzji
o przyznaniu pomocy;
- zamierzaj¹ca po raz pierwszy rozpocz¹æ prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego
albo osoba, która:
- rozpoczê³a prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej nie wczeœniej ni¿ w okresie 15 miesiêcy przed dniem z³o¿enia
wniosku o przyznanie pomocy,
- by³a w³aœcicielem lub posiadaczem
nieruchomoœci rolnej o powierzchni
u¿ytków rolnych, co najmniej 1 ha nabytej w drodze spadku, ale w terminie
15 miesiêcy od jej nabycia zby³a tê nieruchomoœæ albo zby³a udzia³y w jej
wspó³w³asnoœci;
- której ma³¿onek nie prowadzi³ dzia³alnoœci rolniczej albo rozpocz¹³ jej prowadzenie nie wczeœniej ni¿ w okresie
15 miesiêcy do dnia z³o¿enia przez
wnioskodawcê wniosku o przyznanie

pomocy?
- która sporz¹dzi, zgodny z wymaganiami, plan rozwoju gospodarstwa (biznesplan) stanowi¹cy za³¹cznik do wniosku o przyznanie pomocy.
Wymagane dokumenty:
Wraz z wnioskiem nale¿y z³o¿yæ nastêpuj¹ce za³¹czniki (w przypadku, gdy to w³aœciwe, tak¿e w odniesieniu do ma³¿onka):
- kopiê dokumentu to¿samoœci w
czêœci dotycz¹cej danych osobowych;
- biznesplan;
- kopiê dokumentu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy lub oœwiadczenie o sposobie
uzupe³nienia wykszta³cenia;
- oœwiadczenie, ¿e wnioskodawca
nie ma ustalonego prawa do renty
przyznanej z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci do pracy;
- dokument potwierdzaj¹cy tytu³
prawny do nieruchomoœci wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa;
- dokumenty potwierdzaj¹ce dzieñ
rozpoczêcia prowadzenia dzia³alnoœci
rolniczej;
- zaœwiadczenie z w³aœciwego oddzia³u KRUS o okresach podlegania
ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników
jako rolnik lub ma³¿onek rolnika lub z
tytu³u prowadzenia dzia³ów specjalnych produkcji rolnej b¹dŸ potwierdza-

j¹ce, ¿e do dnia wydania zaœwiadczenia nie podlega³ takiemu ubezpieczeniu;
- zaœwiadczenie wydane przez naczelnika urzêdu skarbowego o okresach podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
z tytu³u prowadzenia ww. dzia³ów specjalnych produkcji rolnej, b¹dŸ potwierdzaj¹ce brak wpisu w ewidencji podatników tego podatku;
- oœwiadczenie dotycz¹ce spe³niania wymagañ w zakresie ochrony œrodowiska, higieny i warunków utrzymania zwierz¹t w gospodarstwie.
Wnioskodawca przygotowuje
wniosek oraz Plan rozwoju gospodarstwa. Plan Rozwoju Gospodarstwa
(biznesplan) jest za³¹cznikiem do wniosku o przyznanie pomocy. Powinien
byæ przygotowany zgodnie ze wzorem
udostêpnionym przez Agencjê z
uwzglêdnieniem. O pomoc w zrobieniu wniosku i biznesplanu mo¿na zg³osiæ siê do Oœrodków Doradztwa Rolniczego, oraz prywatnych firm doradczych.
Szczegó³y dotycz¹ce programu
„Premia dla M³odych Rolników”
u doradców lub na stronach internetowych: http://www.arimr.gov.pl
http://www.minrol.gov.pl
Mariusz Korzeniewski

Dworcowe „kwiatki”
¯yjemy w drugiej dekadzie XXI
wieku, a na bia³ostockim dworcu PKS
wci¹¿ straszy duchami z przesz³oœci.
Wysiadaj¹c tu z autobusu, mo¿na by
pomyœleæ, ¿e czas stan¹³ w miejscu, a
mo¿e nawet siê cofn¹³. Jest coraz gorzej. Trzy lata temu w budynku funkcjonowa³o wiele okienek kas biletowych i informacja. Obecnie, aby siê
dowiedzieæ o przyjazdach lub odjazdach i ewentualnych opóŸnieniach autobusów, musimy staæ w kolejce do
kas biletowych.
Mamy 2014 rok i PKS-em
je¿d¿¹ kolejne pokolenia m³odych
Europejczyków. Tylko, ¿e naszemu dworcowi obecnie daleko do
nowoczesnoœci. Brakuje wind dla
osób niepe³nosprawnych, z g³oœników wydobywaj¹ siê jedynie ciche
dŸwiêki reklamy zamiast komunikatów o odjazdach autobusów. Sygnalizacja œwietlna (œwiat³a czerwone
i zielone) na peronach nie dzia³a od wielu lat. Przy stanowiskach 2 i 3 zosta³a
zdewastowana. Co jakiœ czas psuj¹ siê
automatycznie otwierane i zamykane
drzwi. Brakuje te¿ daszku chroni¹cego podró¿nych przed deszczem nad
pierwszym peronem. Wiaty przy pozosta³ych peronach s¹ w wielu miejscach dziurawe i woda leci oczekuj¹cym na „swój” autobus na g³owê.
Woda odpryskuje z rynien i tworzy
ka³u¿e. Na peronach strasz¹ obdarte

z farby ³aweczki i barierki, na których
wisz¹ czêœciowo pozrywane reklamy.
Niewymieniane od wielu lat p³yty
chodnikowe s¹ uszkodzone przez sypanie sol¹ i rozbijanie kilofami lodu w
zimie. Obdrapane czêœciowo s¹ numery na stoiskach odjazdowych, m.in.: 6,
19, 20, 21, 22. Stare rozk³ady jazdy autobusów PKS nie zosta³y usuniête i
wprowadzaj¹ w dezinformacjê, np. na
stanowisku 3.

Kieruj¹c siê z peronów do
przejœcia podziemnego musimy uwa¿aæ na niebezpieczne schodki, poniewa¿ niektóre s¹ pokruszone i wystaj¹
z nich metalowe druty uzbrojenia.
Nastêpnie wchodzimy do tunelu, w
którym jest odczuwalny fetor i brakuje odpowiedniego oœwietlenia. Z sufitu sypie siê tynk na g³owê. W tunelu
tablice informacyjne o odjazdach autobusów w ró¿nych kierunkach zosta³y zamalowane szar¹ farb¹ i nie wiadomo którêdy wyjœæ, co jest dodatko-

wo stresuj¹ce, zw³aszcza gdy œpieszymy siê do autobusu. Drzwi do tunelu
od dawna s¹ zardzewia³e i ³atane
dykt¹. Widzimy, ¿e kiedyœ by³y tu sklepiki. Teraz zosta³y po nich tylko napisy „warzywa”, „owoce”, „s³odycze”,
„napoje”, a na drzwiach wci¹¿ widnieje napis „zapraszamy”, który nale¿a³oby ju¿ dawno usun¹æ. Id¹c po
schodach na parter podró¿ny wchodzi
do g³ównej hali dworca. Napotykamy
tu sklepiki z najró¿niejszym towarem:
z bu³eczkami, zabawkami, kosmetykami, gazetami, ksi¹¿kami i lekarstwami. Trudno okreœliæ, czy to jest
dobrze, czy Ÿle, ale mo¿na siê tu pogubiæ.
Dworzec PKS powinien byæ
wizytówk¹ naszego wojewódzkiego
miasta. To, co siê tu znajduje, widzi
ka¿dy przyje¿d¿aj¹cy i na tej podstawie wyrabia sobie opiniê. Kierownictwo PKS-u powinno jak najszybciej
rozpocz¹æ remont zarówno budynku
dworcowego, jak i miejsc odjazdowych autobusów. Warto wzi¹æ przyk³ad z s¹siedniego odnowionego dworca PKP, uznawanego za jeden z najpiêkniejszych w Polsce.
Anna Koz³owska
Ps. Ten artyku³ zosta³ napisany przez praktykantkê – studentkê
III roku kulturoznawstwa na UMK
w Toruniu, pod kierunkiem redaktora Jana Cie³uszeckiego.
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Czas remontów
Wiosna jest okresem wzmo¿onych remontów.To w³aœnie teraz podejmowane s¹ decyzje inwestycyjno-budowlane w naszych gospodarstwach,zak³adach i obiektach u¿ytecznoœci publicznej.Od wielu lat na rynku funkcjonuje Zak³ad Brukarski Dariusza Galickiego z Bia³egostoku.
"Choæ na brak klientów firma nie narzeka,to jednak
jej ci¹g³y rozwój i wprowadzanie nowych us³ug budowlanych powoduje,¿e wychodzi my z now¹ ofert¹" - mówi
Dariusz Galicki
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