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Stowarzyszenie Samorz¹dów Euroregionu
Puszcza Bia³owieska – ³¹czy ludzi

Stowarzyszenie Sa-
morz¹dów Euroregionu
Puszcza Bia³owieska dzia³a
od 1996 roku na rzecz inte-
gracji lokalnej spo³ecznoœci.

rzeniu miêdzynarodowego
zrzeszenia spo³ecznoœci lo-
kalnej „Euroregion Puszcza
Bia³owieska”. Od tej pory
mo¿na zaobserwowaæ inten-

zasiêgiem unikalny w skali
Europy i œwiata - kompleks
lasów pierwotnych Puszczy
Bia³owieskiej.

Przedsiêwziêcia po-
dejmowane przez Stowarzy-
szenie ukierunkowane s¹ na
aktywizowanie lokalnych
spo³ecznoœci w dzia³aniach
na rzecz:

- aktywizacji gospo-
darczej regionu i poprawy
poziomu ¿ycia mieszkañ-
ców,

- ochrony œrodowiska
i racjonalnego wykorzysty-
wania zasobów naturalnych,

- rozwoju obszarów
wiejskich,

- budowy systemu za-
gospodarowania turystycz-
nego regionu,

- promocji regionu
oraz zachowania jego war-
toœci przyrodniczych i kul-

Drut kolczasty na granicy polsko-bia³oruskiej

syfikacjê rozwoju przyjaznej
i wzajemnie korzystnej
wspó³pracy transgranicznej
s¹siaduj¹cych ze sob¹ regio-
nów w Rzeczypospolitej
Polskiej i Republice Bia³o-
ruœ, obejmuj¹cych swoim Cd. str. 2

Samorz¹dowy sta¿ pracy Wójta Jakuba Sadowskie-

go jest tylko nieco d³u¿szy ni¿ istniej¹ „Wieœci Podlaskie”.

Wójt Sadowski by³ tak¿e tym samorzadowcem, który jako

pierwszy doceni³ szansê jaka stwarza³o powstanie lokalnej,

niezale¿nej gazety do systematycznego informowania miesz-

kañców gminy o pracy samorz¹du. Tam gdzie inni tworzyli

w³asne biuletyny aby za pieniadze podatników chwaliæ swoje

poczynania on widzia³ potrzebê informowania na³amach

niezale¿nego a wiêc obiektywnego i krytycznego medium.

Dlatego te¿ w roku wyborczym postanowilismy zadaæ mu

pytanie co z perspektywy tych lat jest najistotniejsze w pra-

cy samorz¹dowca. Oto co us³yszeliœmy.

Do zarz¹dzania samo-
rz¹dem potrzebne s¹: przygo-
towanie zawodowe i do-
œwiadczenie oraz bardzo do-
bra znajomoœæ œrodowiska, w
którym przyjdzie w przysz³o-
œci pracowaæ. Te  elementy
wzajemnie siê przeplataj¹.
Rol¹ wójta czy burmistrza  nie
jest przyjmowanie na siebie
spraw bie¿¹cych ale obserwo-
wanie realiów i umiejetnoœæ

wprowadzania takiej strategii rozwoju, która daje mo¿li-
woœci   spe³nieniania faktycznych oczekiwañ mieszkañców.
A nie s¹ one takie same.

Zrozumieæ ludzi ...

Cd. str. 4

Znamienn¹ dat¹ w historii
organizacji jest 25 maja
2002 roku, wówczas wraz z
bia³oruskimi partnerami -
rejonami Pru¿añskim, Ka-
mienieckim i Swis³ockim
podpisano umowê o utwo-

Podczas naszych, re-

dakcyjnych podró¿y, doœæ

czêsto spotykamy siê z rol-

nikami, którzy stanêli wobec

problemu  zmiany profilu

gospodarstwa. Dotyczy to

powiatu hajnowskiego, czê-

œci bielskiego, a w szczegól-

noœci terenów objêtych pro-

jektem Natura 2000, czy

przyrodniczo chronionych

(parki narodowe, krajobra-

zowe, rezerwaty itp.). Dys-

kutuj¹c o tych sprawach z

fachowcami, podpowiada-

my jeden z pierwszych tema-

tów do przemyœlenia – a

mo¿e owczarstwo ?

Na ten temat rozma-

wiamy ze znakomitym

znawc¹ problemu, szefem

Regionalnego Zwi¹zku Ho-

dowców  Owiec i Kóz w Bia-

³ymstoku, dyrektorem Je-

Kto  ma  owce ...
rzym Kamiñskim. Zwi¹zek,

istniej¹cy w Polsce od lat

20-tych ubieg³ego wieku,

skupia obecnie w naszym

województwie 300 cz³on-

ków.

Panie Dyrektorze,

czy jest jeszcze aktualne

przys³owie, ¿e „kto ma

owce, ten ma co chce” ?

Niestety ju¿ nie.
Rdzeniem cytowanego przy-
s³owia by³a wysoce op³acal-
na produkcja we³ny. Roda-
cy nigdy specjalnie nie gu-
stowali w smaku baraniny (a
szkoda, bo to cenne z diete-
tycznego punktu widzenia
miêso). Natomiast cenna
by³a we³na. Import z Austra-
lii, czy Ameryki P³n. by³ bar-
dzo drogi. Przemys³ tekstyl-
ny potrzebowa³ du¿ej iloœci
we³ny do produkcji tkanin

mundurowych i ubranio-
wych – dlatego do lat 70-
tych i nieco póŸniej kilo-
gram krajowej we³ny kosz-
towa³ tyle co kwintal ¿yta.
Dlatego pog³owie owiec
by³o tak du¿e, np. na Bia³o-
stocczyŸnie, oko³o pó³ mi-
liona sztuk. Dziœ cena kilo-
grama we³ny w skupie oscy-
luje wokó³ 2. z³otych i to
wiele wyjaœnia.

Bia³ostocczyzna, to

ceniony niegdyœ region ho-

dowli owiec. Co tu jeszcze

w obszarze owczarstwa ho-

dujemy, i co z tym robimy?

Jak wspomnia³em, re-
alia ekonomiczne spowodo-
wa³y upadek hodowli owiec
w naszym kraju. Jagniê eks-
portowe wa¿y œrednio 16 kg
i za takie jagniê do pocz¹t-

Cd. str. 7

Tu¿ obok
hotelu „Soplico-
wo” , w dzielnicy
Krzy¿e, przy wy-
jeŸdzie do Hajnów-
ki, powsta³ pawi-
lon utrzymany w
estetyce bia³owie-
skiej, a w nim
sklep. W œrodku nowocze-
sne urz¹dzenia ekspozycyj-
ne, gabloty, lodówki –
wszystko jasno oœwietlone.
Mieszkañcy okolicy ciesz¹
siê, bo na zakupy maj¹ bli-
sko. Sklep otworzono 11
grudnia ub. roku, a ju¿ ma
sta³¹ klientelê.

Du¿y wybór  artyku-
³ów ¿ywnoœciowych – s¹
wêdliny  z wytwórni w Moñ-
kach i z PMB, pieczywo
ekologiczne z Micha³owa i
piekarni Okruszek w Bia-
³ymstoku, jest dzia³ alkoho-

Nowy sklep w Bia³owie¿y

li, s¹ podstawowe leki.
Obecnie – poza sezo-

nem – sklep czynny jest co-
dziennie  w godz. od 7,00 do
20,00, w niedziele od godz.
10,00 do 18,00. W sezonie
turystycznym bêdzie czynny
d³u¿ej. Przed sklepem jest
parking na kilka samocho-
dów, a niebawem nad wej-
œciem zawiœnie szyld z na-
pisem „ Finezja”. ¯yczymy
sukcesów !

P.S. W sklepie s¹ do-
stêpne „Wieœci Podlaskie” .

(wip)
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turowych,
- rozwijania wszech-

stronnej wspó³pracy trans-
granicznej.

Na realizowane
przedsiêwziêcia Stowarzy-
szenie wykorzystuje œrodki
w³asne oraz pozyskane z
bud¿etów centralnego i re-
gionalnego, od darczyñców
i instytucji grantowych.

Równie¿ w roku 2010
Stowarzyszenie Samorz¹-
dów Euroregionu Puszcza
Bia³owieska zamierza kon-
tynuowaæ i wspieraæ dzia³a-
nia zmierzaj¹ce do uatrak-
cyjnienia obszaru Puszczy
Bia³owieskiej jako miejsca
zamieszkania i wypoczynku.
Chcemy osi¹gn¹æ to poprzez
projekty w³asne oraz dofi-
nansowanie lokalnych ini-
cjatyw.

Stowarzyszenie jest
jedn¹ z 50 w Polsce Lokal-
nych Organizacji Granto-
wych, które wspieraj¹ finan-
sowo dzia³ania na rzecz do-
bra wspólnego podejmowa-
ne przez organizacje poza-
rz¹dowe i grupy nieformal-
ne z ma³ych miejscowoœci.
Wszystko to odbywa siê w

ramach Programu „Dzia³aj
Lokalnie”, którego VII edy-
cjê rozpoczniemy w 2010
roku. Planujemy pozyskaæ i
przekazaæ w formie ma³ych
grantów oko³o 50 tys. z³o-
tych. Œrodki te pos³u¿¹ po-
budzeniu lokalnej aktywno-
œci i prze³amaniu siê w siê-
ganiu po wiêksze granty do-
stêpne na poziomie regional-
nym i krajowym.

W celu zaktywizowa-
nia i zintegrowania miesz-
kañców regionu Puszczy
Bia³owieskiej planujemy w
2010 roku realizowaæ pro-
jekty dofinansowywane z
Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki. By³aby to
kontynuacja dzia³añ zapo-
cz¹tkowanych w 2008 roku,
a polegaj¹cych na organiza-
cji cyklu spotkañ i szkoleñ
na obszarach wiejskich.

W dzia³alnoœci Sto-
warzyszenia wspó³praca
miêdzynarodowa odgrywa i
bêdzie odgrywaæ bardzo
wa¿n¹ rolê. Szans¹ na roz-
wój i zintensyfikowanie do-
bros¹siedzkich kontaktów z
partnerami z Bia³orusi jest
Program Wspó³pracy Trans-
granicznej Polska-Bia³oruœ-

Ukraina 2007 – 2013. W ra-
mach tego instrumentu Unii
Europejskiej chcemy nadaæ
nowy wymiar wspó³pracy
polsko-bia³oruskiej w Euro-
regionie Puszcza Bia³owie-
ska. Konkretne propozycje
dzia³añ s¹ obecnie konsulto-
wane i opracowywane po
obu stronach granicy. Nie
chcemy, aby wschodnia gra-
nica Polski i Unii Europej-
skiej by³a przeszkod¹ w roz-
woju naszego obszaru, bê-
dziemy d¹¿yæ, aby tu rozpo-
czyna³a siê wzajemnie ko-
rzystna kooperacja. Dlatego
te¿, aktywnie wspieraliœmy
i wspieramy prace nad pod-
pisaniem polsko-bia³oru-
skiego porozumienia o ma-
³ym ruchu granicznym.

Wa¿nym dla nas jest
równie¿ kontynuowanie roz-
poczêtej w 2009 roku wspó³-
pracy z ³otewskim biurem
Euroregionu „Kraina Je-
zior”. Razem mo¿emy zro-
biæ wiêcej dla naszych regio-
nów. Wspólnie uroczyœcie
obchodziliœmy datê 600-le-
cia ochrony Puszczy Bia³o-
wieskiej. W 2010 roku pla-
nujemy cykl przedsiêwziêæ
o charakterze transgranicz-

nym równie¿ z udzia³em
strony bia³oruskiej.

 Zamierzenia i plany
na 2010 rok s¹ ambitne, jed-
nak ich realizacja bêdzie za-
le¿eæ w du¿ej mierze od po-
zyskanego dofinansowania
ze Ÿróde³ zewnêtrznych.
Mamy nadziejê, ¿e nasze
projekty znajd¹ wsparcie u
instytucji grantowych.

Zarz¹d oraz pracow-
nicy biura Stowarzyszenia
Samorz¹dów Euroregionu
Puszcza Bia³owieska ¿ycz¹
czytelnikom „Wieœci Podla-
skich”, przyjacio³om i dar-
czyñcom naszej organizacji,
aby ich zamierzenia na
Nowy 2010 Rok zosta³y zre-
alizowane w  zaplanowanym
wymiarze.

Dane adresowe:
Stowarzyszenie Sa-

morz¹dów Euroregionu
Puszcza Bia³owieska
ul. Parkowa 3
17-200 Hajnówka
tel.085/682-23-80,
fax, 085/682-50-81,
e-mail: biuro@euroregion-
pb.pl,
www.euroregion-pb.pl

Jan Chomczuk

Cd. ze str. 1

XXIX sesja Rady
Gminy Narew

30 grudnia 2009 roku
w sali konferencyjnej Urzê-
du Gminy Narew odby³a siê
XXIX sesja Rady Gminy
Narew. Obrady otworzy³
Przewodnicz¹cy Rady Gmi-
ny Eugeniusz Dudzicz.

Po zatwierdzeniu po-
rz¹dku obrad tradycyjnie ju¿
Wójt Gminy Narew Jakub
Sadowski przedstawi³ radzie
informacje z dzia³alnoœci w
okresie miêdzysesyjnym.
Podczas sesji podjête zosta-
³y nastêpuj¹ce uchwa³y:

* w sprawie zmian w
bud¿ecie gminy na 2009 rok,

* w sprawie uchwale-
nia bud¿etu gminy Narew na
2010 rok,

* w sprawie ustalenia
op³at za przyjêcie odpadów
komunalnych na gminne
wysypisko w Narwi,

* w sprawie zatwier-
dzenia Planu Odnowy Miej-
scowoœci Tyniewicze Du¿e.

Po udzieleniu odpo-
wiedzi na interpelacje i za-
pytania radnych przewodni-
cz¹cy dokona³ zamkniêcia
obrad XXIX sesji Rady
Gminy Narew. Na zakoñcze-
nie Wójt Gminy Narew z³o-
¿y³ wszystkim zebranym
najserdeczniejsze ¿yczenia
zdrowia, pomyœlnoœci oraz
spe³nienia wszystkich za-
mierzeñ w Nowym Roku.

Portal U.G. Narew

Pani Wiera Dudzicz

jest nauczycielem biologii i

chemii. Od wielu lat intere-

suje siê tymi przedmiotami.

W przesz³oœci mia³a zamiar

zostaæ na gospodarstwie,

lecz jej plany siê zmieni³y...

Ile lat wykonuje

Pani swój zawód?

O to ju¿ du¿o, oko³o
24 lat.

Od kiedy i dlaczego

zaczê³a Pani¹ interesowaæ

biologia i chemia?

Zawsze interesowa-
³am siê biologi¹ i chemi¹,
nawet w liceum. W³aœnie
dlatego posz³am na studia
zwi¹zane z tymi przedmio-
tami.

Czy ju¿ od dziecka

marzy³a Pani o wykonywa-

nym teraz zawodzie?

Nie, nie myœla³am o
tym. Ca³kiem z przypadku
zosta³am nauczycielem.

Kim Pani wtedy

chcia³a byæ?

Mia³am zamiar praco-
waæ w rolnictwie tak jak
skoñczy³am kierunek stu-

Ca³kiem z przypadku zosta³am nauczycielem...
diów, ale jak wróci³am do
domu zaraz zmar³ ojciec i
musia³am wtedy zostaæ na
wsi.

Je¿eli mia³aby Pani

mo¿liwoœæ zamiany zawo-

du, to czy wybra³aby Pani

coœ innego, czy zosta³a przy

teraŸniejszym?

Nie wiem. Ja oprócz
tego to na rolnictwie ci¹gle
pracujê, no bo muszê. Z sa-
mego zawodu nauczyciel-
skiego to byœmy nie utrzy-
mali rodziny. Wiêc pracujê
tam i tam, np. w wakacje to
nadrobimy w polu lub w
obejœciu.

Z doœwiadczenia

wiem, ¿e kierunek biolo-

giczno-chemiczny na po-

ziome podstawowym jak i

rozszerzonym zawiera

du¿o trudnych do opano-

wania zagadnieñ. Czy dla

Pani równie¿ to sprawia³o

problem?

Tak, poniewa¿ w gim-
nazjum biologii i chemii
uczy siê na sucho, a na stu-
diach s¹ laboratoria i wszyst-

kie zajêcia odbywaj¹ siê la-
boratoryjnie. Na pocz¹tku
jest wejœciówka i trzeba na-
pisaæ  sprawdzian dotycz¹-
cy tematów bie¿¹cych. Nie-
zaliczenie tej wejœciówki to
automatycznie zakaz bycia
na æwiczeniach. Wtedy trze-
ba na nowo z inn¹ grup¹
pójœæ.

Czy ma Pani jakiœ

sposób na radzenie sobie z

trudnymi sprawami?

Konsekwentnie, ma-
³ymi kroczkami do przodu.

Jak Pani godzi ¿ycie

prywatne z zawodowym?

Czêsto to mam ca³y
pokój zawalony ró¿nymi
sprawdzianami, kartkówka-
mi, zeszytami tak¿e to czê-
sto odbija siê kosztem rodzi-
ny.

Jaki system naucza-

nia podoba siê Pani naj-

bardziej? TeraŸniejszy

bezstresowy czy nauczycie-

le wymierzaj¹cy kary li-

nijk¹?

Cielesna kara to nie

Cd. str. 8

POLITYCY O ...
Waldemar PAW-

LAK, prezes PSL, wice-
premier – o prywatyzacji:

„WeŸmy choæby
sprawê prywatyzacji i
propozycje, które ze stro-
ny PSL przedstawiliœmy.
One zmierzaj¹ do upo-
wszechnienia w³asnoœci,
do stworzenia warunków
daj¹cych ludziom mo¿li-
woœæ uzyskania dodatko-
wych zasobów maj¹tko-
wych – akcji, czy w³asno-
œci. Wtedy obywatele s¹
du¿o bardziej odporni na
ró¿ne zawirowania i z³e
okresy w koniunkturze.
Warto siê tutaj odwo³aæ
do koncepcji ordolibera-
lizmu, która w odró¿nie-
niu od neoliberalizmu jest
podejœciem nastawionym
na wolna konkurencjê, ale
z bardzo mocnym pañ-
stwem przeciwdzia³aj¹-
cym kartelom i monopo-
lom, daj¹cym  powszech-
ne zatrudnienie, stabil-
noœæ cen i w³aœnie upo-
wszechnienie w³asnoœci.
Neolibera³owie mówi¹
nam, ¿e pañstwo jest za-

Cd. str. 8
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Jaki kierunek pro-
dukcji rolnej wybraæ? Co
uprawiaæ? Co hodowaæ?
Takie pytanie nurtuje wie-
lu rolników w ca³ej Polsce.
Jedynym sektorem, w któ-
rym przewa¿aj¹c¹ wiêk-
szoœæ udzia³u w rynku ma
polski kapita³ jest mleczar-
stwo. Gospodarstwa rolne
w tej bran¿y mimo okreso-
wych ró¿nic w cenie mle-
ka i ¿ywca wo³owego cha-
rakteryzuj¹ siê stabilizacj¹
produkcji rolnej.

Najwa¿nie jszym
aspektem i najwiêkszym
kosztem produkcji mleka
jest ¿ywienie. Stare przy-
s³owie mówi „Dasz miêdzy
rogi da Ci miêdzy nogi”,
jednak w rejonach z du¿¹
iloœci¹ trwa³ych u¿ytków
zielonych (a takim jest
Podlasie) mo¿na dziêki za-
stosowaniu ras mniej wy-
magaj¹cych osi¹gn¹æ do-
bre wyniki ekonomiczne.
Przyk³adem niech bêdzie
Norwegia, gdzie krowy
daj¹ po 7000 kg mleka w
305 dniowej laktacji w
oparciu o pasze z ³¹k i pa-
stwisk. Ze wzglêdów kli-
matycznych nie uprawia
siê tam kukurydzy.

Jak dostosowaæ
swoje stado do warunków
œrodowiskowych i ekono-
micznych panuj¹cych na
lokalnym rynku? Odpo-
wiedŸ jest jedna i prosta –
INSEMINACJA! A zalet i
korzyœci p³yn¹cych z inse-
minacji jest wiele:

Dostêp do najlep-
szych rozp³odników z ca-
³ego œwiata (nie zawsze
najdro¿szych).

Bezpieczeñstwo we-
terynaryjne – brak chorób
przenoszonych drog¹
p³ciow¹, które mog¹ byæ
przyczyn¹ poronieñ i bez-
p³odnoœci, a co za tym idzie
pogorszenia wyników eko-
nomicznych.

Mo¿liwoœæ wyko-

rzystania heterozji (wybuja-
³oœci mieszañców) – najs³ab-
sze „mlecznice” kryjemy bu-
hajami miêsnymi, a uzyska-
ne potomstwo ³atwiej jest
utuczyæ i osi¹gn¹æ lepsz¹
cenê przy sprzeda¿y.

Unikniêcie chowu
wsobnego. Czêsto buhaje
punktowe ze wzglêdu na wy-
sokie koszty zakupu i utrzy-
mania s¹ zbyt d³ugo u¿ytko-
wane i kryj¹ w³asne córki.

Buhaje u¿ywane w in-
seminacji posiadaj¹ ocenê
wartoœci hodowlanej i s¹
wolne od chorób genetycz-
nych.

Bezpieczeñstwo rolni-
ka. Zdarzaj¹ siê przypadki
poturbowania (czasami
œmiertelne) osoby obs³uguj¹-
cej buhaja przy kryciu natu-
ralnym. Buhaj rozp³odowy,
to osobnik o masie czêsto
przekraczaj¹cej 1000 kg, nad
którym w pewnych przypad-
kach nie da siê zapanowaæ.

Nasienie, jakiego bu-
haja u¿yæ, to czasami trudna
decyzja. Prawie ka¿dy towar,
który kupujemy mo¿emy
sprawdziæ natychmiast lub w

nied³ugim czasie. W inse-
minacji skutki decyzji o za-
kupie nasienia konkretne-
go buhaja odczujemy naj-
wczeœniej za rok a w przy-
padku krów mlecznych po
4 latach (9 miesiêcy ci¹¿y,
15 miesiêcy odchowu, 9
miesiêcy ci¹¿y u córki i rok
jej laktacji). Dlatego war-
to dok³adnie przestudio-
waæ katalog firmy zajmu-
j¹cej siê sprzeda¿¹ nasienia
i zapytaæ doradcy hodow-
lanego, jakie jest jego zda-
nie na temat naszego wy-
boru. „Sprzedajemy ma-
rzenia” to prawdopodobnie
jedno z najtrafniejszych
hase³ odzwierciedlaj¹cych
rynek obrotu nasieniem
buhajów. Najwiêkszym
„Sprzedawc¹ Marzeñ” na
Podlasiu i jednym z naj-
wiêkszych na rynku Polski
jest rodzima firma z
£om¿y PH KONRAD,

ul. Poligonowa 28c,
18-400 £om¿a,

tel. 86 215 11 15,
fax 86 216 93 92,

www.phkonrad.com.pl;
biuro@phkonrad.com.pl

Dlaczego inseminacja ???Zrozumieæ ludzi ...

Jednych mo¿e cieszyæ oddanie do u¿ytku maleñkiej
œwietlicy wiejskiej, innych z kolei nie zadowoli realizacja
wielkich inwestycji takich jak kanalizacja czy budowa dro-
gi  albowiem ich realizacja wi¹¿e siê to czêsto z niedogod-
noœciami podczas ich realizacji. Zatem dobry szef samo-
rz¹du gminnego winien potrzeby mieszkañców  indywidu-
alizowac i skupiaæ w obrêbie jednej wsi czy so³ectwa.

Uwa¿am, ¿e dobrze s³u¿¹ temu celowi strategie gmin-
ne ale zbudowane na bazie planów odnowy poszczególnych
miejscowoœci. Stajemy zawsze przed bardzo trudnym wy-
borem. Jak wykorzystaæ coraz skromniejsze œrodki w³asne
na rozwój inwestycji aby spe³niæ jak najszerzej oczekiwa-
nia swoich mieszkañców. A problemów jest bardzo wiele i
praktycznie wszystkie koncentruj¹ siê w gminie.

W wyobraŸni zwyk³ych mieszkañców za wszystko co
dzieje siê na terenie gminy odpowiedzialny jest wójt i nie
obchodzi ich np., ¿e zaniedbana droga czy chodnik s¹ w³a-
snoœci¹ samorz¹du powiatowego czy wojewódzkiego a nie
gminy.

Ogromnym problemem jest utrzymanie i bie¿¹ca kon-
serwacja inwestycji ju¿ wykonanych. Czêsto zadajê sobie
pytanie jak przy naszych skromnych mo¿liwoœciach utrzy-
mac w dobrej kondycji ju¿ funkcjonuj¹ce inwestycje. Mam
tu na myœli przede wszystkim wodoci¹gi i oczyszczalniê
œcieków.

Wielkim problemem jest utrzymanie sk³adowisk od-
padów. Bêd¹c bezpoœrednio odpowiedzialnym za utrzyma-
nie czystoœci i porzadku w gminie zmuszeni jesteœmy od-
prowadzaæ 104 z³ za ka¿d¹ tonê odpadów do Funduszu
Ochrony Œrodowiska. Do tej kwoty trzeba doliczyæ koszt
funkcjonowania wysypiska a wiêc p³ac zatrudnionych, kosz-
ty maszyn, wymogi jakim powinny odpowiadac. To daje w
sumie kwotê 350 z³ za tonê sk³adowanych odpadów. W tym
miejscu nale¿y zadaæ pytanie, którego z ubogich emerytów
lub rencistów staæ na wyasygnowanie takiej kwoty aby
umieœciæ odpady na wysypisku. I tutaj mamy gotowa odpo-
wiedŸ dlaczego zaœmiecane s¹ lasy.

Innym zagadnieniem jest funkcjonowanie oœwiaty i
kultury. Stajemy przed sta³ym dylematem czy spe³niæ wy-
mogi ustawowe i zatrudniæ jednego pracownika ds. biblio-
tecznych i kulturalnych czy te¿ powo³aæ kadrê, która fak-
tycznie jest w stanie w tej dziedzinie coœ mieszkañcom za-
proponowaæ. Mam tu na myœli zagospodarowanie wolnego
czasu czy te¿ rozwijanie talentów u m³odych ludzi. Jedna
osoba tego nie za³atwi.

To samo z oœwiat¹. Ciagle nurtuje nas pytanie. Jak
mocno dofinasowywaæ oœwiatê? Co jest rzeczywist¹
oszczêdnoœci¹, czy po³¹czenie kilku oddzia³ów w jeden da
mo¿liwoœc takiego samego startu m³odzie¿y w doros³e ¿ycie,
czy te¿ lepiej kosztem wiêkszych wydatków tworzyæ mniej-
sze liczbowo oddzia³y w szkole.

Bardzo czu³ym punktem jest badanie wœród miesz-
kañców poczucia sprawiedliwoœci spo³ecznej, w ramach
ma³ej ojczyzny samorz¹dowej. Wi¹¿e siê to przede wszyst-
kim z takim lokalizowaniem inwestycji aby nie wywo³aæ
protestów zwi¹zanych z zarzutem faworyzowania pewnej
grupy mieszkañców. Oczywiœcie ujmuj¹c skrótowo pewne
problemy nieco je sp³yci³em.

Red. To zrozumia³e, dlatego te¿ mam nadziejê na ich

poszerzanie w przysz³oœci.

Cd. ze str. 1
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Magda wysz³a z
domu wczeœnie rano. Mia-
³a przecie¿ tyle rzeczy do
zrobienia. A po pracy by³a
umówiona z Elk¹ i Mar-
tyn¹ - mia³y kupiæ prezent
na po¿egnanie szefa. Po-
tem pralnia, angielski i
mo¿e solarium jeœli siê
uda. Nie wiedzia³a, ¿e wie-
czorem zamiast w ulubio-
nej kanapie po³o¿y siê pod
respiratorem. Nie przy-
puszcza³a, ¿e na jej czer-
wonego Yarisa wjedzie  z
naprzeciwka rozpêdzone
Mondeo kierowane przez
m³odego kierowcê, który
wzi¹³ auto od ojca. Sk¹d
mog³a wiedzieæ, ¿e w ci¹-
gu jednej chwili odmieni
siê jej ca³e ¿ycie?!

Magda dozna³a licz-
nych obra¿eñ cia³a, ale w

koñcu odzyska³a przytom-
noœæ. Miesiêczny pobyt w
szpitalu, dalsze leczenie i
d³ugotrwa³a rehabilitacja
zmieni³y jej podejœcie do
¿ycia i ograniczy³y zaufanie
do ludzi. Wewnêtrznie czu-
³a niesprawiedliwoœæ, ¿e j¹
to spotka³o. Przez brawurê
kierowcy jad¹cego z prze-
ciwka rozpoczê³o siê dla niej
kilkumiesiêczne pasmo bólu
i cierpieñ, czas spêdzony w
szpitalu, koniecznoœæ pod-
dania siê d³ugotrwa³emu le-
czeniu  i rehabilitacji, które
pozostawi³y swoje piêtno w
jej ¿yciu. Z³o¿y³a dokumen-
ty do zak³adu ubezpieczeñ o
odszkodowanie i by³ to ko-
lejny cios. Nie doœæ ¿e spra-
wa trwa³a pó³ roku, to firma
ubezpieczeniowa sprawcy
znacznie zani¿y³a nale¿ne jej

œwiadczenie. Magda chc¹c
dochodziæ swoich praw do-
wiedzia³a siê, ¿e istniej¹ biu-
ra, które mog¹ jej pomóc i
postanowi³a powierzyæ
swoj¹ sprawê profesjonali-
stom.

Po rozmowie z praw-
nikiem powierzy³a docho-
dzenie nale¿nych jej rosz-
czeñ firmie LEGE ARTIS
Centrum Dochodzenia Od-
szkodowañ i od tej pory
przedstawiciel tej firmy roz-
pocz¹³ dzia³ania zmierzaj¹-
ce do uzyskania nale¿nych
kwot. Okaza³o siê, ¿e pra-
cownik firmy ubezpiecze-
niowej nie poinformowa³
Magdy czego mo¿e ¿¹daæ i
¿e oprócz zadoœæuczynienia
w du¿o wiêkszej wysokoœci
nale¿y siê jej równie¿ od-
szkodowanie, m. in. zwrot
kosztów leczenia, opieki,
przejazdów do lekarzy, utra-
conych dochodów oraz
zniszczonych podczas wy-
padku rzeczy osobistych.
Przedstawiciel firmy LEGE
ARTIS zaskar¿y³ decyzjê fir-
my ubezpieczeniowej i wy-
st¹pi³ o wszelkie nale¿ne
Magdzie œwiadczenia. Nie
by³ równie¿ zdziwiony dzia-

Ca³a  prawda  o  odszkodowaniach
³aniami ubezpieczyciela,
gdy¿ czêsto spotyka siê z
tak¹ w³aœnie praktyk¹ firm
ubezpieczeniowych. Biuro
LEGE ARTIS Centrum Do-
chodzenia Odszkodowañ za-
pewni³o pe³n¹ reprezentacjê
i ostatecznie doprowadzi³o
do odzyskania nale¿nych
Magdzie kwot pieniê¿nych.
Firma ubezpieczeniowa mu-
sia³a wyp³aciæ zadoœæuczy-
nienie w nale¿ytej wysoko-
œci, odszkodowanie i pozo-
sta³e nale¿ne œwiadczenia.
Biuro uzyska³o tak¿e dodat-
kowe odszkodowanie za sa-
mochód Magdy, gdy¿ ubez-
pieczyciel zani¿y³ równie¿
koszty naprawy jej auta.

Teraz Magda radzi
znajomym, ¿eby w takich
sytuacjach zawsze korzystali
z pomocy specjalistów, któ-
rzy w maj¹ doœwiadczenie w
przeprowadzaniu takich
spraw.

Jak sama stwierdzi³a,
czêsto ludzie obawiaj¹ siê
korzystaæ z tego typu porad
gdy¿ uwa¿aj¹, ¿e wi¹¿¹ siê
z tym wysokie koszty pobie-
rane z góry. LEGE ARTIS
Centrum Dochodzenia Od-
szkodowañ skupia prawni-

ków, którzy specjalizuj¹ siê
w rozwi¹zywaniu w g³ów-
nej mierze spraw zwi¹za-
nych z odszkodowaniami i
to w³aœnie w ich prowadze-
niu s¹ najlepsi. Poza tym,
co niezwykle istotne, opa-
ta za pomoc pobierana jest
dopiero po skutecznym
uzyskaniu odszkodowania.
Liczy siê zatem efekt i sku-
teczne dzia³anie na rzecz
osób poszkodowanych.

Historii takich jak
Magdy codziennie zdarzaj¹
siê dziesi¹tki. Wszystkie je
³¹czy to, ¿e zdarzaj¹ siê w
najmniej oczekiwanym
momencie. Czêsto nie wia-
domo co w takiej sytuacji
zrobiæ i jakie nale¿¹ siê
osobie poszkodowanej pra-
wa. Najlepszym wyjœciem
jest powierzenie sprawy
specjalistom, tak jak to zro-
bi³a Magda, by³a zadowo-
lona z us³ug reprezentuj¹-
cego j¹ biura, które pomo-
g³o jej stawiæ czo³a firmie
ubezpieczeniowej. Teraz
radzi to samo wszystkim,
którzy zostali poszkodowa-
ni w wypadku.

(jan)

13 grudnia, Mszê œw.
w intencji Ojczyzny, tych
którzy zginêli, byli represjo-
nowani, wiêzieni i interno-
wani, sprawowa³ w kaplicy
p. w. Najœwiêtrzej Opatrzno-
œci Bo¿ej, ks. proboszcz Ka-

zimierz Zalewski. M³odzie¿
przygotowa³a monta¿ s³ow-
no muzyczny „W kraju nad
Wis³¹”.

O rocznicy stanu wo-
jennego ka¿dego roku pa-
miêtaj¹ cz³onkowie bielskie-
go oddzia³u NSZZ „Solidar-
noœæ”, którzy wraz ze sztan-
darem przybyli do kaplicy.

Przypomnijmy. Po
og³oszeniu stanu wojenne-
go, z soboty na niedzielê, z
12 na 13 grudnia 1981 r.,
zabroniono dzia³alnoœci
wszystkich organizacji i sto-
warzyszeñ. Wprowadzono
godzinê milicyjn¹. Poza
miejscem zamieszkania nie
mo¿na by³o byæ d³u¿ej ni¿
48 godzin.

£ukasz Bolesta pod-
kreœli³, ¿e choæ zdegalizowa-
no NSZZ „Solidarnoœæ” to w
ca³ej Polsce powsta³ sil-
ny„Ruch Oporu”. Ostoj¹ dla
narodu sta³ siê Koœció³,

gdzie œpiewano pieœñ „Oj-
czyznê woln¹ pob³ogos³aw
Panie”. Przypomnia³, ¿e w
Brañsku ujawniono 3 oso-
bow¹ organizacjê pod nazw¹
„Ruch Obrony Œwiadomoœci
Narodowej i Chrzeœcijañ-
skiej”, która zajmowa³a siê
sporz¹dzaniem i kolporto-

waniem nielegalnych wy-
dawnictw”.

A w Bielsku? W nocy
wci¹gniêto flagê narodow¹
na komin ówczesnej spó³-
dzielni mleczarskiej, gdzie
dzia³a³ najwiêkszy liczebnie
w mieœcie Zwi¹zek Zawodo-
wy NSZZ „Solidarnoœæ”.
K³adziono wi¹zanki kwia-
tów z napisem „Solidar-
noœæ” przy Mauzoleum

„Ofiarom Barbarzyñstwa”.
W nocy nieznani sprawcy
próbowali podpaliæ siedzibê
bielskiego Komitetu Miej-
skiego PZPR.

Ma³gorzata Zawadz-

ka przypomnia³a, ¿e ju¿ po
roku 1944 r. Bia³ostocczy-
zna by³a jednym z regionów,
który stawia³ najbardziej
zdecydowany opór instalo-
wanej przez Moskwê czer-
wonej dyktaturze. I choæ nie
oszacowano, ile ludzi zginê-
³o, cierpia³o, ile wiosek
zrównano z ziemi¹ tak¿e
przy pomocy polskich samo-
lotów ze znakiem szachow-
nicy, w imiê obcej w³adzy.

Okres tej pozornej
wolnoœci, w której wie-
lu ludziom z³amano
¿ycie, zniszczono zdro-
wie, by³o wielu repre-
sjonowanych i uwa¿a-
nych za reakcjonistów
przypomnia³ wiersz
„Pokolenie”, Krzyszto-
fa Kamila Baczyñskiego.

(...) Nas nauczono.
Nie ma litoœci. “Po nocach
œni siê brat, który zgin¹³,
“któremu oczy ¿ywcem wy-

k³uto, “Któremu koœci kijem
z³amano, “i dr¹¿y ciê¿ko
bolesne d³uto, “nadyma oczy
jak b¹ble - krew.

Nas nauczono. Nie
ma sumienia. “W jamach
¿yjemy strachem zary-
ci...“Nas nauczono. Nie ma
mi³oœci,

Nas nauczono. Trzeba
zapomnieæ, “¿eby nie
umrzeæ roj¹c to wszystko.
“Wstajemy noc¹. Ciemno
jest, œlisko. “Szukamy serca
- bierzemy w rêkê, “nas³u-
chujemy: wygaœnie mêka,
“ale zostanie kamieñ - tak -
g³az.

Wojciech £uszczyñ-

ski, przy akompaniamencie

gitary, zaœpiewa³ „Mury”.
M³odzie¿ przypomnia³a te¿
wychowanka bielskiego li-
ceum, ks. profesora Kazi-

mierza Ku³akowskiego,

harcmistrza Rzeczpospoli-
tej, który ju¿ jako alumn do-
zna³ wielu represji od funk-
cjonariuszy UB. W 1983 r.,
podczas Zjazdu Wychowaw-
ców i Wychowanków Gim-
nazjum i Liceum im. T. Ko-
œciuszki, mimo obowi¹zuj¹-
cej cenzury dokona³ poœwiê-
cenia popiersia T. Koœciusz-
ki, znajduj¹cego siê przy
szkole, ufundowanego przez
naszych absolwentów. I cier-
pieli dla Polski bohaterowie
podziemia, ludzie „Solidar-
noœci”, choæ wiedzieli, ¿e
mog¹ zgin¹æ bez œladu, ¿e
bêd¹ szanta¿owani, oskar¿e-
ni w procesie, który bêdzie
tylko fars¹.

Cz³onkowie „Solidar-
noœci odczytali intencje
Modlitwy Wiernych. Ks.
Zalewski nawi¹zuj¹c do bo-
lesnej rocznicy wyrazi³
wdziêcznoœæ m³odzie¿y i
Tadeuszowi Szereszew-

skiemu, autorowi scenariu-
sza, za krzewienie idei pa-
triotycznej. Akordem koñco-
wym uroczystoœci by³o z³o-
¿enie kwiatów na Cmenta-
rzu Wojennym przy stacji
Polskiej Drogi Krzy¿owej
poœwieconej „Solidarnoœci”.

(szet)

Bielszczanie pamiêtali o rocznicy stanu wojennego

W rocznicê ...



Premier Donald Tusk obieca³,

¿e zainteresuje siê przed³u¿a-

j¹cymi siê procesami prywa-

tyzacji Zak³adów Azotowych

w Kêdzierzynie- KoŸlu. Po-

dobn¹ deklaracjê z³o¿y³

przedstawicielce Kruszwicy,

która apelowa³a do premiera

o wstrzymanie decyzji doty-

cz¹cej budowy kopalni od-

krywkowej wêgla brunatnego

w tym rejonie.

Po oficjalnym zakoñ-

czeniu spotkania jeszcze

przez prawie godzinê trwa³y

indywidualne rozmowy

dziennikarzy z mediów lokal-

nych z premierem i ministra-

mi. Rzecznik Prasowy Pre-

miera obieca³, ¿e tego typu

spotkania bêd¹ siê w URM

odbywa³y systematycznie,

gdy¿ obu stronom s¹ one po-

trzebne.

Hieronim T. Wawrzyñski

Fot: Adam Jankowski
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NAREWKA       NAREWKA       NAREWKA

XXIX sesja Rady Gminy Narewka odby³a
siê dnia 29 grudnia 2009 roku.

Radni wys³uchali sprawozdania z dzia³alnoœci Gmin-
nego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Narewce oraz infor-
macji o dzia³alnoœci Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych w 2009 r. Opiera³a siê ona o Gmin-
ny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych i Przeciwdzia³ania Narkomanii.

a) w Gminnym Oœrodku Kultury prowadzony jest
Punkt Konsultacyjny, w którym terapeuta Pan Jerzy Drabik
odby³ 49 dy¿urów i udzieli³ 168 porad.

b) W 2009 r. odby³o siê 7 posiedzeñ Komisji, pod-
czas których wydano nastêpuj¹c¹ iloœæ opinii na sprzeda¿
alkoholu:

- na sprzeda¿ piwa – 20; na sprzeda¿ wina – 14; na
sprzeda¿ wódki – 5 oraz 5 zezwoleñ jednorazowych.

c)  rozpatrywano równie¿ sprawy indywidualne – 17
wniosków

- 8 wniosków z Komendy Powiatowej Policji w Haj-
nówce

- 9 wniosków z Prokuratury Rejonowej w Hajnówce
d) wynagrodzenie psychologa – 20400,00 z³ oraz

cz³onków Komisji – 1848,00 z³
e) szczególn¹ uwagê poœwiêcono dzieciom i m³odzie-

¿y:
- Kampania „Zachowaj trzeŸwy umys³” realizowana

od 2002 r. ogólnopolska akcja podejmuj¹ca problem profi-
laktyki uzale¿nieñ – koszt materia³ów promocyjnych

XXIX sesja Rady Gminy Narewka
1220,00 z³

- dofinansowano projekt prozdrowotny „Recepta na
zdrowie” – realizowany przez Zespó³ Szkó³ – 800,00 z³

- aktywna forma profilaktyki – impreza dydaktycz-
no- alkoholowa – 2568,00 z³

- remont œwietlic wiejskich w Zab³otczyŸnie i Masie-
wie – 12618,00 z³

f) szkolenie cz³onków komisji – 660,00 z³
Przjêto informacjê o realizacji gminnego programu

profilaktyki, rozwi¹zywania problemów alkoholowych i
przeciwdzia³ania narkomanii w 2009 r. i uchwalono gmin-
nyprogram na 2010r.

Powziêto uchwa³y w sprawach:
- zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia

w wodê
1) za 1 m3 wody pobranej z wodoci¹gów wiejskich

dla wszystkich odbiorców – 2,39 z³ + podatek VAT 7% =
2,56 z³

2) stawka op³aty abonamentowej miesiêcznie 2,00 z³
+ podatek VAT 7% = 2,14 z³

Wyra¿ono zgodê Wójtowi Gminy Narewka na wy-
dzier¿awienie Pañstwu Romanowi i Alinie Latkowskim, w
drodze bezprzetargowej , na okres do 20 lat czeœæ nierucho-
moœci  stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Narewka oznaczon¹
nr dzia³ki 864/2 o pow. 0,2 ha, po³o¿on¹ w obrêbie £uka
pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Radni przyjêli bud¿et gminy na rok 2010.
(as)

W Kancelarii Prezesa

Rady Ministrów tu¿ przede

œwiêtami Bo¿ego Narodzenia

odby³o siê spotkanie premie-

ra Donalda Tuska z dzienni-

karzami mediów lokalnych.

Odby³o siê ono  pod has³em

„Od transformacji do moder-

nizacji w regionach”. W spo-

tkaniu wziêli tak¿e udzia³‚:

El¿bieta Bieñkowska- mini-

ster rozwoju regionalnego,

Jerzy Miller-  minister spraw

wewnêtrznych i administra-

cji, Cezary Grabarczyk- mini-

ster infrastruktury i Adam

Giersz- minister sportu. Z

strony naszej redakcji w spo-

tkaniu tym uczestniczy³ Hie-

ronim Teodor Wawrzyñski.

Premier Donald Tusk

na rozpoczêcie spotkania pod-

kreœli³ znaczenie mediów lo-

kalnych, które s¹ tub¹ spo-

³ecznoœci lokalnych i wyra-

¿aj¹, tak istotn¹ w demokra-

tycznym pañstwie, idee samo-

rz¹dnoœci. „Moje pierwsze

doœwiadczenie zawodowe

zwi¹zane by³y w³aœnie z me-

diami lokalnymi. Nie wstydzê

siê identyfikacji z polsk¹ pro-

wincj¹ jeœli przez prowincjê

rozumie siê to prawdziwe,

osadzone w realiach codzien-

ne ¿ycie, codzienny wysi³ek

ludzi” - powiedzia³ premier.

Nastêpnie Donald Tusk

stwierdzi³‚, ¿e wiele dzia³añ

jego rz¹du jest ukierunkowa-

nych w³aœnie na rozwój regio-

nów i ma³ych spo³ecznoœci

lokalnych. Na dowód wymie-

ni³ rz¹dowy program budowy

Orlików, dobrze wyposa¿o-

nych i nowoczeœnie urz¹dzo-

nych boisk w gminach ca³ej

Polski. Istotne znaczenie dla

spo³ecznoœci regionalnych ma

rozpoczêty w 2008 r. program

przebudowy dróg lokalnych.

Na zakoñczenie premier Do-

na czas Euro na polsk¹ stro-

nê. Takie rozwi¹zanie

usprawni³oby i przyœpieszy³o

tempo tych odpraw. Minister

Miller mówi³ tak¿e o upo-

wszechnieniu szerokopasmo-

wego internetu, który bêdzie

szans¹ na inwestycje dla jed-

nostek samorz¹du terytorial-

nego. Rz¹dowa ustawa regu-

luj¹ca te kwestie znajduje siê

ju¿ w Sejmie. Minister wspo-

mnia³ te¿ o pracach nad no-

zañ, a w³adze Torunia nie po-

winny d³u¿ej zwlekaæ z roz-

poczêciem procedury przetar-

gowej zwi¹zanej z t¹ inwe-

stycj¹. Nasz kolega z Przegl¹-

du Augustowskiego zapyta³ o

opóŸnienia w budowie ob-

wodnicy Augustowa. Mini-

ster w odpowiedzi zapewni³,

¿e zaraz po otrzymaniu osta-

tecznej decyzji œrodowisko-

wej rusz¹ prace budowlane.

Doda³, ¿e przyczyn¹ opóŸnie-

nia jest uwzglêdnienie eksper-

tyz dotycz¹cych powstania

korytarza Via Baltica.  El¿bie-

ta Bieñkowska, szefowa re-

sortu rozwoju regionalnego

zapewni³a, w odpowiedzi na

nasze pytanie, ¿e w przygo-

towywanej strategii rozwoju

regionalnego nie bêdzie po-

dzia³u polskich miast na me-

tropolie i pozosta³e miasta

wojewódzkie. Status Bia³ego-

stoku zostanie bez zmian.

Pani minister obieca³a tak¿e

uwa¿ne przyjrzenie siê  d³u-

gim procedurom towarzysz¹-

cym  rozstrzyganiu konkursu

na projekty finansowe z fun-

duszy unijnych oraz zawiera-

niu umów na realizacjê pro-

jektów przez mikroprzedsiœ-

biorców z województwa ma-

zowieckiego. Potwierdzi³a, ¿

region ten ma najd³u¿sze ter-

miny w Polsce, a od naboru

do podpisania umowy up³ywa

czêsto ponad pó³tora roku.

Media lokalne u premiera

nald Tusk zaprosi³ wszystkich

do dyskusji. Pierwsze z py-

tañ„ dotyczy³o budowy no-

wych przejœæ na granicy z

Ukrain¹ w zwi¹zku z Euro

2012. Minister MSWiA Jerzy

Miller odpowiedzia³:‚, ¿e nie

rozwa¿a budowy nowych

przejœæ, natomiast prowadzo-

ne s¹ rozmowy ze stron¹ ukra-

iñsk¹ o mo¿liwoœciach prze-

niesienia procedury odpraw

wymi dowodami osobistymi,

zawieraj¹cymi czytniki umo¿-

liwiaj¹ce identyfikacjê osób.

Minister infrastruktury Ceza-

ry Grabarczyk odpowiada³‚

na pytania zwi¹zane z budow¹

dróg i autostrad, w tym auto-

strady A- 1. Odpowiedzia³ na

nasze pytanie dotycz¹ce bu-

dowy mostu w Toruniu,

stwierdzaj¹c, ¿e rz¹d wywi¹-

za³ siê w wszystkich zobowi¹-

Wieœci Podlaskie w rozmowie z ministrem sportu

Stowarzyszenie
Przyjació³ Ziemi Narew-
kowskiej ju¿ po raz kolej-
ny zaprasza wszystkich
zainteresowanych do
udzia³u w konkursie te-
matycznym:

„ZIEMIA NA-
REWKOWSKA –LU-
DZIE I FAKTY – WE
WSPOMNIENIACH
N A J S T A R S Z Y C H
MIESZKAÑCÓW”

Forma wypowie-
dzi: dowolna. Prace lite-
rackie, wywiady, reporta-
¿e [zilustrowane np. foto-
grafiami i dokumentami],
opisy albumów rodzin-
nych, opisy dokumentów,
zwi¹zanych z tematem,
krótkie filmy – prezenta-
cje na p³ytce CD lub
DVD, itp.
Termin nadsy³ania prac:
30. 05. 2010 r.

na adres:
17-220 Narewka

ul. Nowa 3 A

Gminny Oœrodek Kul-

tury

Rozstrzygniêcie konkur-
su 30. 06. 2010 r.

Szczegó³owe informacje:
tel. 85/ 68 58 034 godz.

10-18 p. A.Stulgis

e-mail: zolga@inte-

ria.pl
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ku lat 90-tych, rolnik móg³
kupiæ 200 litrów ropy i jesz-
cze – jak mówi³ – zostawa³o
mu na flaszkê. Teraz za ta-
kie samo jagniê kupi 45 li-
trów ropy, ( o flaszce nie
wspominaj¹c ). W chwili
obecnej, uwzglêdniaj¹c czy-
stoœæ rasy, mamy w woje-
wództwie podlaskim, wpisa-
nych do ksi¹g hodowlanych
1,5 tysi¹ca sztuk matek pol-
skiej owcy nizinnej i 5 tysiê-
cy sztuk wrzosówki. Zajmu-
jemy siê jako Zwi¹zek sku-
pem i eksportem owiec. 70%
zwierz¹t wysy³amy na eks-
port, 30 % we³ny i miê-
sa pozostaje w kraju. Teraz
mamy akurat najwiêksz¹
sprzeda¿ owiec ( przewa¿nie
do W³och), bo Hiszpania,
najwiêkszy europejski pro-
ducent, dostarcza jagniêcinê
dopiero na Wielkanoc.

Czy nasze warunki

sprzyjaj¹ hodowli owiec,

jakie s¹ szanse na odrodze-

nie stad i wzrost zaintere-

sowania hodowl¹ rolni-

ków?

Warunki mamy bar-
dzo dobre. Odpowiedni dla
naszych ras klimat i obfitoœæ
u¿ytków zielonych. Owczar-
stwo nie jest równie¿ tak
pracoch³onne jak np. ho-
dowla byd³a miêsnego czy
mleczarstwo. Tañsze s¹ te¿
budynki do hodowli. Szyb-

ko mo¿emy odbudowaæ po-
g³owie owiec, je¿eli wyrów-
nane zostan¹ warunki ho-
dowli wewn¹trz Unii. Jeste-
œmy objêci unijnym tema-
tem „ochrona ras rodzi-
mych” i tu mo¿emy liczyæ na
310 z³otych dop³aty do sztu-
ki. A np. w Unii dop³ata do
jakiejkolwiek maciorki, to
25 euro. Gdybyœmy dostali
dop³aty unijne do jednej,
owczej matki na poziomie
ok. 100 z³otych, hodowla
szybko by wzros³a. A ho-
dowców owiec mamy w re-
gionie znakomitych, ¿e
wspomnê Jana Surela czy
Jerzego Nazaruka z Jagod-
nik w gminie Dubicze Cer-
kiewne lub Józefa Rokickie-
go z Kiersnówka w gminie
Brañsk.

Gdzie zainteresowa-

ni rolnicy, mog¹ uzyskaæ

informacje i pomoc w roz-

poczêciu hodowli?

Z pewnoœci¹ u nas w
Zwi¹zku. Mo¿na zajœæ do
nas w Bia³ymstoku, ul. Sk³o-
dowskiej-Curie 3, pokój nr
90, III piêtro, lub zatelefo-
nowaæ ( 85 742 32 73 ) od
poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach 8 – 15. S³u¿ymy
te¿ rad¹, gdzie mo¿na uzy-
skaæ dobry rasowo i gene-
tycznie materia³ hodowlany.

Rozmawia³

Wies³aw Pietuch

Cd. ze str 1

Kto ma owce ...GMINA  BIELSK  PODLASKI

Spotkanie wigilijne
jest drug¹ imprez¹ otwart¹,
któr¹ zorganizowa³a Szko³a
Podstawowa im. Jana Paw-
³a II w £ubinie Koœcielnym
w ramach realizacji projek-
tu „Z tradycj¹ w przysz³oœæ”,
dofinansowanego przez Sto-
warzyszenie Samorz¹dów
Euroregionu Puszcza Bia³o-
wieska (w ramach VI edycji
programu „Dzia³aj lokal-
nie”). Wigilia i œwiêta Bo¿e-
go Narodzenia to jedne z
najbardziej rodzinnych
œwi¹t. Organizuj¹c to spo-
tkanie, chcialiœmy podkre-
œliæ, ¿e spo³ecznoœæ szkolna,
rodzie, œrodowisko i w³adze
lokalne tworz¹ rodzinê.

 22 grudnia 2009 roku
o godzinie 11.00 - w nowo
wybudowanej sali gimna-
stycznej – rozpoczê³a siê
zaplanowana uroczystoœæ.
Rozpocz¹³ j¹ Pan Dyrektor
Jerzy Zimnoch, który ser-
decznie przywita³ przyby-
³ych goœci: Pani¹ Wójt Gmi-
ny Bielsk Podlaski – Raisê

Rajeck¹, ksiêdza Romual-

da Koska – Proboszcza Pa-
rafii £ubin Koœcielny, ksiê-
dza Jerzego Charytoniuka

– Proboszcza Parafii Male-
sze, ksiêdza Marcina KuŸ-

mê – katechetê, przyby³ych
so³tysów, seniorów i miesz-
kañców wsi oraz dzieci, ich
rodziców, nauczycieli i pra-
cowników szko³y.

Nastêpnie rozpoczê³a
siê czêœæ artystyczna w wy-
konaniu uczniów klas III i IV
pt. „Polska Wigilia w trady-
cji”. Uczniowie w monta¿u
s³owno–muzycznym przy-
bli¿yli zgromadzonym ró¿-
ne obrzêdy, zwyczaje, trady-
cje zwi¹zane z Wigili¹ i
Œwiêtami Bo¿ego Narodze-
nia. W œwi¹teczny nastrój
wprowadzi³a wszystkich
odœpiewana wspólnie kolê-
da „Dzisiaj w Betlejem”.

Potem wyst¹pi³y za-
proszone Panie – seniorki.
Zaœpiewa³y one pastora³ki i
kolêdy, które pamiêta³y z lat
swojej m³odoœci. Œpiew by³
przeplatany opowieœciami o
tym, jak kiedyœ przygotowy-
wano siê do œwi¹t i spêdza-
no ten czas. Podsumowa-
niem tej czêœci by³a opo-
wieœæ babuni wyg³oszona
przez Pani¹ Alicjê Ja-

b³oñsk¹.
Nasze œrodowisko

sk³ada siê z wyznawców
Koœcio³ów Katolickiego i
Prawos³awnego. Z tego te¿

Wigilia w szkole w £ubinie Koœcielnym
wzglêdu kolejn¹ czêœci¹
uroczystoœci by³o dzielenie
siê op³atkiem i prosfor¹ oraz
sk³adanie ¿yczeñ.

Nastêpnie wszyscy
zasiedli przy wigilijnym sto-
le, próbuj¹c potraw wigilij-
nych przygotowanych przez
rodziców, pracowników
oraz otrzymanych od spon-
sorów. W trakcie wspólnego
posi³ku œpiewano kolêdy
oraz wrêczono goœciom
przygotowane pami¹tki:
wydan¹ w ramach realizacji
projektu ksi¹¿eczkê „Regio-
nalne potrawy”, sk³adaj¹c¹
siê z przepisów przyniesio-
nych przez uczniów i ich ro-
dziców oraz stroiki œwi¹-
teczne.

Mamy nadziejê, ¿e
nasza uroczystoœæ wp³ynê³a
na zacieœnienie wiêzi pomiê-
dzy szko³¹ i œrodowiskiem
oraz wprowadzi³a wszyst-
kich w okres oczekiwania na
Bo¿e Narodzenie, a uczniom
przybli¿y³a tradycje tych
œwi¹t.

Realizatorzy programu:

Nauczycielki

Dorota Zimnoch

i Natalia Sylwestruk

KOMIETET POMOCY POSZKODOWANYM W PO¯ARZE W
CZEREMSZE z siedzib¹ przy GMINNYM OŒRODKU POMOCY

SPO£ECZNEJ  17-240 Czeremcha ul. Duboisa 14

Komitet w sk³adzie:
1.Pani Antonina Guziak
2.Pan Miros³aw Szaty³owicz
3.Pani Nadzieja Sulima
4.Pani Eugenia Weremczuk
5.Pan Grzegorz Wasiluk
6.Pani Czes³awa Wiluk
og³asza wynik zbiórki publicznej organizowanej na rzecz rodziny Pana Roberta Ra-

dosiuk poszkodowanej w wyniku po¿aru domu mieszkalnego. W dniu 17.09.2009 roku w
wyniku po¿aru sp³on¹³ budynek mieszkalny wraz z wyposa¿eniem znajduj¹cy siê przy ul.
Polnej 13.

W kilka dni po po¿arze, wskutek doznanych oparzeñ cia³a zmar³a wspó³w³aœcicielka
domu Pani Gra¿yna Lewandowska – Radosiuk, matka dwojga dzieci w wieku 7 i 12 lat.

Decyzj¹ Nr USC.A.K5022-1/09 z dnia 08.10.2009 roku Wójta Gminy Czeremcha
zezwalaj¹cej KOMITETOWI POMOCY POSZKODOWANYM W PO¯ARZE w CZE-
REMSZE przy GOPS w Czeremsze, 17-240 Czeremcha ul. Duboisa 14 na zorganizowanie
i przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie gminy Czeremcha w terminie od 08.10.2009
roku do 15.12.2009 roku w formie:
1.Dobrowolnych wp³at na specjalne konto bankowe w banku PKO Bank Polski Oddzia³ 1

w Hajnówce Nr 27 1020 1332 0000 1002 0637 7750;
2.Dobrowolnych Datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych wystawionych w

obiektach za zgod¹ ich w³aœcicieli lub u¿ytkowników:
- skarbona Nr 1 umieszczona w banku PKO 1 O/Czeremcha ul. Duboisa 14 za zgod¹ ustn¹

Kierownika placówki PKO;
-  skarbona Nr 2 umieszczona w sklepie ”ARHELAN” w Czeremsze przy ul. Szkolnej 26

D za ustn¹ zgod¹ w³aœciciela sklepu.
 3. Dobrowolnych wp³at pieniê¿nych na listê z podpisem osoby wp³acaj¹cej.

INFORMUJEMY

1.Dobrowolnych wp³at na konto wp³ynê³o  -   8.660,63 z³
2.Dobrowolnych datków do skarbon:
Skarbona Nr 1 -      894,15 z³
Skarbona Nr 2 -      583,92 z³
3.Dobrowolnych wp³at na listê z podpisem zebrano  -
11.270,50 z³
Razem: 21.409,20 z³
Kwotê tê rozdysponowano nastêpuj¹co:
1.Zakupiono odkurzacz, kuchenkê mikrofalow¹ i gazow¹
Faktura VAT Nr 7/2009 - 1.050,00 z³
2.Na op³aty bankowe wydano kwotê    -       49,54 z³
3.Kwotê zgodnie z wnioskiem Pana Roberta Radosiuka
przeznaczono na zakup domu mieszkalnego.
-  20.309,66 z³
Kwota ta zostanie przekazana na wskazane konto.
Razem: 21.409,20 z³

W imieniu Komitetu dziêkujemy Wójtowi Gminy
Czeremcha, Dyrektorowi Banku PKO BP SA Hajnówka,
Ks. Parafii Rzymskokatolickiej, Ks. Parafii Prawos³awnej
w Czeremsze, Zubaczach i Kuzawie, wszystkim so³tysom
gminy za pomoc, wsparcie i aktywne w³¹czenie siê w zbiór-
kê. Szczególne podziêkowania kierujemy do ofiarodawców
( osób  fizycznych i przedsiêbiorstw ).

Wszystkim ludziom dobrej woli serdeczne BÓG
ZAP£AÆ.

Mamy nadziejê, ¿e nasza pomoc spowoduje, ¿e ³atwiej
bêdzie wróciæ do normalnoœci rodzinie poszkodowanej.
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Ca³kiem z przypadku zosta³am
nauczycielem...

jest lekarstwo na wszystko.
Teraz dzieci wychowywane
s¹ bezstresowo i to myœlê, ¿e
to jest dobre zawsze. Wiêc
poœredni jakiœ, miêdzy tymi.
Nawet w krajach zachodnich
w Niemczech jest oœla ³awka
dla ukarania ucznia. Jest ona
oznakowana napisem. Jak
nie chcesz siê uczyæ to siedŸ

Cd. ze str. 2 sobie sam, ale nie b³aznuj i
nie przeszkadzaj innym.

Jaka jest Pani ulu-

biona ksi¹¿ka?

Ja Steel du¿o ksi¹¿ek
czytam w ogóle i one mi siê
podobaj¹, a jakiejœ takiej
ulubionej to nie mam.

Rozmawia³a

 Barbara Dawidziuk

Tylko do 25 stycznia mo¿na zg³osiæ kandydatów do tytu³ów

 Najpopularniejszy Sportowiec i Najpopularniejszy Trener

Plebiscyty Sportowe „Wieœci”

POLITYCY O ...
Cd. ze str. 2

gro¿eniem dla rynku,
wiêc trzeba je maksy-
malnie ograniczyæ. A te-
raz, jak ten ca³y rynek
siê wykrzaczy³, jak wy-
lecia³ w kosmos ten tur-
bokapitalizm, to nagle
ci sami krzycz¹, ¿e to
wszystko przez brak od-
powiednich regulacji.
Zabawna jest taka ob³u-
da!”

*
C h l e b o w s k i

kontratakuje.

Przyjrzyjcie siê
Palikotowi i Gowinowi

*
Z b i g n i e w

CHLEBOWSKI, pose³
PO, b. szef Klubu PO –
o Palikocie:

„To niemoralne,
¿e ktoœ, kto nie potrafi
siê rozliczyæ ze swojej
kampanii wyborczej, ze
swojego gigantycznego
maj¹tku, dziœ ¿¹da ode
mnie odejœcia z partii”.


