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Tylko do 30 kwietnia mo¿esz oddaæ swój g³os na Najlepszego Sportowca i Trenera
Ziemi Bielskiej  2012 roku.     www.wiescipodlaskie.pl/plebiscyt

W dniach od 15 do 26 kwiet-

nia 2013 zostanie przeprowadzony

nabór wniosków o przyznanie pomo-

cy w ramach „Tworzenie i rozwój mi-

kroprzedsiêbiorstw”. Szacowana

kwota dostêpnych œrodków do wy-

korzystania w tegorocznym naborze

wynosi ³¹cznie prawie 2 mld z³. W

województwie podlaskim szacowa-

na kwota œrodków to 70 mln na oko-

³o 414 wniosków.

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiêbiorstw

Cd. str. 3

O pomoc z dzia³ania "Tworze-

nie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw"

mog¹ ubiegaæ siê osoby, które nie

podlegaj¹ ubezpieczeniu w pe³nym

zakresie w KRUS i zamierzaj¹ na ob-

szarach wiejskich otworzyæ lub roz-

wijaæ ju¿ istniej¹ce mikroprzedsiê-

biorstwo, czyli firmê zatrudniaj¹c¹ do

10 osób, której obrót lub bilans rocz-

ny nie przekracza 2 mln euro. W za-
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Wieloletniemu koledze

i redaktorowi naszej gazety

Ryszardowi Œwierczewskiemu
serdeczne wyrazy wspó³czucia

z powodu œmierci

Mamy
przekazuj¹

Wies³aw Pietuch, Jan Cie³uszecki
i Wies³aw Soko³owski

z Zespo³em Redakcyjnym „Wieœci Podlaskich”

Uczniowie i nauczyciele Szko³y Podstawowej nr 5 w Wielkiej Brytanii
BIELSK  PODLASKI

 W dniach 13-18 mar-
ca 2013r. nauczycielki ze
Szko³y Podstawowej nr 5 im.
Szarych Szeregów w Bielsku
Podlaskim, p. Beata
Lenartowicz oraz p.
Joanna £oziñska
wraz z piêcioma
uczennicami uczestni-
czy³y w miêdzynaro-
dowym spotkaniu w
ramach programu
COMENIUS.

Spotkanie od-
by³o siê w miejscowo-
œci Exeter w po³udniowo-za-
chodniej Anglii. Nauczyciele i
uczniowie z oœmiu wspó³pra-
cuj¹cych ze sob¹ w ramach
projektu szkó³ zebrali siê, by

podzieliæ siê rezultatami pra-
cy uczniów, inspirowanych
dzie³ami brytyjskiego malarza
Quentina Blake oraz tureckie-

go artysty Osmana Bey. Wy-
mieniali doœwiadczenia i pre-
zentowali bogaty wachlarz
prac plastycznych, opowiadañ
i filmów, które by³y rezultatem

inspiracji dzie³ami tych znako-
mitych twórców.

Podczas spotkania
partnerów projektu "Art is in

our hands" (Sztuka w
naszych rêkach) pro-
gramu COMENIUS
nauczyciele i dzieci ze
wspó³pracuj¹cych ze
sob¹ krajów - W³och,
Polski, Wielkiej Brytanii
i Turcji, Finlandii, Grecji,
Islandii, Hiszpanii - obej-
rzeli prezentacje oraz
filmy wideo prezentuj¹-

ce ¿ycie i twórczoœæ arty-
styczn¹ w³oskiego malarza
Giuseppe Arcimboldo oraz is-
landzkiej artystki Gunnelli.

Wszyscy uczestnicy

spotkania mieli okazjê pozna-
waæ bogactwo kulturowe
Wielkiej Brytanii zwiedzaj¹c
galerie sztuki oraz podziwia-

j¹c architekturê Exeter i Lon-
dynu. Brytyjscy uczniowie
mogli poznawaæ walory Biel-
ska Podlaskiego dziêki mate-

ria³om promuj¹cym miasto -
udostêpnionym przez bielski
Urz¹d Miasta, które zosta³y
wrêczone gospodarzom pod-

czas spotkania.
Uczniowie i

nauczyciele ze Szko-
³y Podstawowej nr 5
w Bielsku Podlaskim
przygotowuj¹ siê do
kolejnego spotkania
partnerów projektu,
które odbêdzie siê w
maju 2013 r. we W³o-
szech aby podzieliæ

siê rezultatami pracy inspiro-
wanymi dzie³ami malarzy po-
chodz¹cych z W³och i Islan-
dii.

(UMBP)

500 lat Województwa Podlaskiego

2013 to rok wyj¹tkowy
w historii województwa pod-
laskiego, w tym roku bowiem
obchodzimy 500-lecie woje-
wództwa. Na kwiecieñ zapla-
nowaliœmy uroczystoœci ob-
chodów i chcemy wspólnie
pokazaæ to, co w naszym wo-
jewództwie jest najlepszego.
Kwiecieñ bêdzie w tym roku
obfitowa³ w wydarzenia: fina³
konkursu Podlaska Marka
Roku, Konwent Marsza³ków
w Bia³ymstoku, g³ówne ob-
chody 500- lecie urodzin wo-
jewództwa.

Przedstawiamy ogólny
zarys 2-dniowych obchodów
500-lecia województwa, za-
planowanych na 25-26 kwiet-
nia:

  Kongres Samorz¹do-
wy - pierwszy taki kongres,
podczas którego bêd¹ oma-

wiane g³ówne atuty, sukcesy,
a tak¿e problemy wojewódz-
twa podlaskiego i jego po-
szczególnych gmin, a tak¿e
mo¿liwoœci w nowej perspek-
tywie finansowej na lata 2014-
2020; organizatorzy licz¹ na
udzia³ w nim przedstawicieli
rz¹du, ministerstw i samorz¹-
dów województwa podlaskie-
go.

zapisy i wiêcej informa-
cji : www.500latpodlaskie-
go.pl/

 Parada Samorz¹dów
(pomys³ Cz³onka Zarz¹du
Województwa Podlaskiego
Jacka Piorunka) - pierwsza
samorzadowa parada przej-
dzie ulicami Bia³egostoku (od
Odeskiej przy Operze i Filhar-
monii Podlaskiej, przez Kra-
kowsk¹, Lipow¹ do Rynku
Koœciuszki) i zaprezentuje

mo¿liwoœci kulturalne, folklo-
rystyczne poszczególnych
gmin województwa.

wiêcej: zapisy i wiêcej
informacji www.parada.wo-
ak.bialystok.pl/

Podlaska Marka Roku.
www.podlaskamarka.pl

Inicjatywa Spo³eczna
Roku (od lat inicjatywie patro-
nuje Wojewoda Podlaski Ma-
ciej ̄ ywno) - zaprezentowa-
nie tych organizacji i inicjatyw
pozarz¹dowych z wojewódz-
twa, aktywnie dzia³aj¹cych  w
lokalnym œrodowisku, których
spo³eczny zapa³ i wielka ener-
gia sprawia, ze lokalnym spo-
³ecznoœciom ¿yje sie lepiej.

wiecej: www.bialy-
stok.uw.gov.pl/Inicjaty-
wa+Spoleczna+roku.pl

****
Zarz¹d Województwa

Podlaskiego postanowi³ o
przyjêciu okolicznoœciowego
symbolu graficznego, przygo-

towanego przez Profesora
Leona Tarasewicza i odwo³u-
j¹cego siê do obecnego logo
regionu. Symbol stosowany
bêdzie podczas przedsiêwziêæ

Organizatorzy obchodów zwracaj¹ siê z apelem do

samorz¹dów województwa o zg³aszanie siê do uczestnic-

twa w poszczególnych elementach obchodów.

wspó³organizowanych przez
Województwo Podlaskie oraz
na materia³ach wydawanych
przez Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Podlaskiego i
jednostki organizacyjne Woje-
wództwa w przysz³ym roku
kalendarzowym.

Poza logotypem opra-
cowany zosta³ równie¿ Sys-
tem Identyfikacji Wizualnej, w
którym znajduj¹ siê przyk³ady
zastosowania logotypu. Ser-
decznie zapraszamy do lektu-
ry.

W sprawie wykorzy-
stania logo prosimy o kontakt
z Departamentem Wspó³pra-
cy z Zagranic¹ i Promocji
UMWP (nr tel. 85 74 97 452,
mail :
ewa.sobolewska@umwp-
podlasie.pl

to nowa inicjatywa Funduszu Lokalnego na Rzecz Roz-
woju Spo³ecznego skierowana do najm³odszych uczniów Szko-
³y Podstawowej im. Jana Paw³a II w £ubinie Koœcielnym oraz
Zespo³u Szkó³ w Augustowie. Piêciolatki z obu szkó³ wspólnie
ze swoimi rodzicami poznaj¹ œwiat sztuki, a doskona³ym miej-
scem do tego jest Muzeum w  Bielsku Podlaskim Oddzia³ Mu-
zeum Podlaskiego w Bia³ymstoku, które jest partnerem projek-
tu. Podczas twórczej zabawy mali artyœci tworz¹ prace pla-
styczne wykorzystuj¹c ró¿norodne, momentami zaskakuj¹ce,
techniki i materia³y plastyczne. A efekty ich pracy s¹ zaskaku-
j¹ce.                                                   (Portal UG BielskPodlaski)

„SZTUKA DLA MALUCHA"
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WHSI „Podlasie”, ul. Lipowa 4,  15-427 Bia³ystok,

tel. 85 732 10 23. Cena mo¿e byæ negocjowana

w przypadku wp³yniêcia kilku ofert kupna.

WHSI „Podlasie” sprzeda dzia³kê w³asn¹

w Hajnówce przy ul. Lipowej 84, o pow. 356m2

wraz z pawilonem handlowym za cenê 130.000,-z³

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiêbiorstw

le¿noœci od liczby utworzo-

nych nowych miejsc pracy

przedsiêbiorcy mog¹ otrzy-

maæ z ARiMR do 300 tys.

z³otych. Tworz¹c jedno nowe

miejsce pracy mog¹ uzyskaæ

do 100 tys. z³, dwa stanowi-

ska do 200 tys. z³, a tworz¹c

trzy i wiêcej miejsc pracy

mog¹ otrzymaæ do 300 tys.

z³ wsparcia. Agencja dofi-

nansuje do 50% poniesio-

nych kosztów kwalifikowal-

nych na inwestycje zwi¹zane

ze stworzeniem nowych

miejsc pracy. Wnioski mo¿-

na sk³adaæ osobiœcie, albo

przez upowa¿nion¹ osobê w

oddziale regionalnym Agen-

cji, w³aœciwym ze wzglêdu na

miejsce realizacji operacji,

albo rejestrowan¹ przesy³k¹

pocztow¹. O kolejnoœci

przys³ugiwania pomocy zde-

cyduje suma punktów przy-

znanych wg nastêpuj¹cych

kryteriów okreœlonych w roz-

porz¹dzeniu MRiRW doty-

cz¹cym tego dzia³ania: bezro-

bocie w powiecie, podsta-

wowy dochód podatkowy

gminy, liczba planowanych do

utworzenia nowych miejsc

pracy. Na najwiêcej punk-

tów, a zatem na wysok¹ po-

zycjê na liœcie okreœlaj¹cej

kolejnoœæ przys³ugiwania po-

mocy, mog¹ liczyæ wniosko-

dawcy  planuj¹cy utworze-

nie, co najmniej 3 nowych

miejsc pracy w powiecie o

Cd. ze str. 1 du¿ym bezrobociu i gminie o

niskich dochodach podatko-

wych.

Dotychczas w ramach

tego dzia³ania z poprzednich

naborów w województwie

podlaskim zosta³o podpisa-

nych 435 umów na ³¹czna

kwotê dofinansowania 74

mln., a ponad 300 inwestycji

zosta³o ju¿ zrealizowanych i

wyp³acono 40 mln z³. Ponad-

to utworzono ponad 400 no-

wych miejsc pracy, z tego po-

nad 30% nowych stanowisk

utworzono w sektorze us³ug

dla ludnoœci, a 28% w sek-

torze robót i us³ug budowla-

nych.

Krzysztof Zalewski

Mariusz Korzeniewski

Kasa Rolniczego

Ubezpieczenia Spo³ecznego

Oddzia³ Regionalny w Bia-

³ymstoku informuje, ¿e zgod-

nie z uchwa³¹ nr 2 Rady Ubez-

pieczenia Spo³ecznego Rol-

ników z dnia 6 marca 2013

r. miesiêczna sk³adka na

ubezpieczenie wypadkowe,

chorobowe i macierzyñ-

skie na II kwarta³ 2013 r.

zosta³a ustalona w wyso-

koœci 42,00 z³ za ka¿d¹ oso-

bê podlegaj¹c¹ temu ubez-

pieczeniu.

Osoby objête wy¿ej

wymienionym ubezpiecze-

niem na wniosek, w ograni-

czonym zakresie, op³acaj¹

miesiêcznie 1/3 pe³nej sk³ad-

ki, tj. 14,00 z³.

Podstawowa mie-

siêczna sk³adka na ubez-

pieczenie emerytalno-ren-

KRUS – informacja dla p³atników sk³adek
towe w II kwartale 2013 r.

stanowiæ bêdzie 10 % obo-

wi¹zuj¹cej w marcu br.

emerytury podstawowej

(wynosz¹cej 831,15 z³), tj.

83,00 z³.

Dodatkowa miesiêcz-

na sk³adka na ubezpieczenie

emerytalno-rentowe dla pro-

wadz¹cych gospodarstwo

rolne o powierzchni powy¿ej

50 ha przeliczeniowych u¿yt-

ków rolnych w II kwartale

2013 r. stanowiæ bêdzie:

- 12 % emerytury

podstawowej, tj. 100 z³ dla

gospodarstw rolnych obej-

muj¹cych obszar u¿ytków

rolnych do 100 ha przelicze-

niowych,

- 24 % emerytury

podstawowej, tj. 199 z³ dla

gospodarstw rolnych obej-

muj¹cych obszar u¿ytków

rolnych powy¿ej 100 ha

przeliczeniowych do 150 ha

przeliczeniowych,

- 36 % emerytury

podstawowej, tj. 299 z³ dla

gospodarstw rolnych obej-

muj¹cych u¿ytki rolne powy-

¿ej 150 ha przeliczeniowych

do 300 ha przeliczeniowych,

- 48 % emerytury

podstawowej, tj. 399 z³ dla

gospodarstw rolnych obej-

muj¹cych u¿ytki rolne powy-

¿ej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin

uregulowania nale¿nych

sk³adek za II kwarta³ 2013

r. up³ywa z dniem 30 kwiet-

nia 2013 r. W tym termi-

nie nale¿y równie¿ op³aciæ

sk³adki na ubezpieczenie

zdrowotne.

Barbara So³omiewicz

Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego
Oddzia³ Regionalny w Bia³ym-
stoku informuje, ¿e 20 marca
2013 r. odby³ siê fina³ konkur-
su dla uczniów szkó³ rolni-
czych województwa podla-
skiego „Bezpieczna praca w
gospodarstwie rolnym”.
Uczestników  konkursu goœci³
Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³-
cenia Rolniczego w Rudce.

Organizatorami
konkursu byli:

- Kasa Rolniczego

Fina³ Wojewódzkiego Konkursu w szko³ach rolniczych

„BEZPIECZNA PRACA
W GOSPODARSTWIE ROLNYM”

Ubezpieczenia Spo³ecznego
Oddzia³ Regionalny w Bia³ym-
stoku,

- Okrêgowy Inspekto-
rat Pracy w Bia³ymstoku,

- Zespó³ Szkó³ Centrum
Kszta³cenia Rolniczego w
Rudce.

Honorowy patronat
nad konkursem obj¹³ Marsza-
³ek Województwa Podlaskie-
go.

Celem konkursu jest
popularyzacja wœród m³odzie-
¿y szkó³ rolniczych wojewódz-

twa podlaskiego zasad bez-
piecznej pracy w gospodar-
stwie rolnym.

W okresie od paŸdzier-
nika do listopada 2012 r. pra-
cownicy Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego i
Okrêgowego Inspektoratu
Pracy w Bia³ymstoku  prze-
szkolili 439 uczniów z 20 szkó³
rolniczych województwa pod-
laskiego.

W II etapie konkursu
wziê³o udzia³ 17 uczniów, któ-

Cd. str. 4
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„BEZPIECZNA PRACA
W GOSPODARSTWIE ROLNYM”

rzy zajêli I miejsca w elimina-
cjach szkolnych.

Laureatami etapu wo-
jewódzkiego konkursu zostali:

I miejsce – Krzysztof

Sienkiewicz, z Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych i Zawo-
dowych w Moñkach

II miejsce – Dawid

K³opotowski, z Zespo³u
Szkó³ Rolniczych w Ostro¿a-
nach

III miejsce – £ukasz

Walenciej z Zespo³u Szkó³
Centrum Kszta³cenia Rolni-
czego w Janowie.

Zwyciêzcy otrzymali
nagrody rzeczowe i dyplomy.

W uroczystym podsu-
mowaniu  konkursu wziêli

Cd. ze str. 3 udzia³:
Mieczys³aw Kazimierz

Baszko - Wicemarsza³ek Wo-
jewództwa Podlaskiego

Barbara So³omiewicz -
Dyrektor Oddzia³u Regional-
nego Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Spo³ecznego w Bia-
³ymstoku

Miros³aw Surowiec –
Przewodnicz¹cy Rady Nad-
zorczej Funduszu Sk³adkowe-
go Ubezpieczenia Spo³eczne-
go Rolników

El¿bieta £apiñska-
¯urkowska – Nadinspektor
Pracy – Okrêgowy Inspekto-
rat Pracy w Bia³ymstoku

El¿bieta Owerczuk –
Zastêpca Dyrektora Zespo³u
Szkó³ Centrum Kszta³cenia

Rolniczego w Rudce
Stanis³aw Bachurek –

Prezes Banku Spó³dzielczego
w Brañsku.

Podczas podsumowa-
nia konkursu  uczniowie z
Zespo³u Szkó³ Centrum
Kszta³cenia Rolniczego w
Rudce przygotowali i zapre-
zentowali prezentacjê multi-
medialn¹ dotycz¹c¹ historii
szko³y oraz wystêp artystycz-
ny szkolnego zespo³u wokal-
nego.

Organizowany od 17 lat
konkurs cieszy siê du¿ym za-
interesowaniem wœród m³o-
dzie¿y szkó³ rolniczych.

£ukasz Gilewski

Organizatorzy, zaproszeni goœcie oraz uczestnicy konkursu

Po lutowym Walnym
Zebraniu Delegatów Regional-
nego Zwi¹zku Hodowców
Owiec i Kóz w Bia³ymstoku
mamy nowe w³adze.Na czele
tej wa¿nej organizacji samo-
rz¹dowej rolników - hodow-
ców owiec w naszym woje-
wództwie stanêli:

Prezes - Mieczys³aw

Raczkowski z Sierbowiec w
gminie Sokó³ka (zdjêcie)

Wiceprezes - S³awo-

mir Paprocki z Domanowa
w gminie Brañsk

Hodowcy owiec wybrali nowe w³adze
Cz³onek Zarz¹du -

Grzegorz Leszczyñski z
Perlejewa

Cz³onek Zarz¹du - Bo-

gus³aw Bilmin z Bilmin w
gminie KuŸnica

Cz³onek Zarz¹du - Jan

Surel z Jagodnik w gminie
Dubicze Cerkiewne

Wszyscy cz³onkowie
w³adz RZHOiK s¹ równie¿
znanymi z osi¹gniêæ hodow-
cami owiec.

Podczas obrad Walne-
go Zgromadzenia,delegaci
wys³uchali sprawozdania z
dzia³alnoœci Zarz¹du za lata
2009 - 2012 oraz udzielili ab-
solutorium ustêpuj¹cemu Za-
rz¹dowi.Najpowa¿niejszym
problemem,z którym spotykaj¹
siê hodowcy owiec jest wi-
doczny spadek produkcji eks-
portowej (podejrzenie choro-
by niebieskiego jêzyka).O ile
skup ¿ywca eksportowego i
krajowego w roku 2009 wy-

niós³ 8508 sztuk,to w roku
ubieg³ym zaledwie 6129
sztuk.Nowo wybrany Prezes
Regionalnego Zwi¹zku Ho-
dowców Owiec i Kóz przy-
czynê tego stanu widzi rów-
nie¿ w braku sprzeda¿y ja-
gniêciny na lokalnym rynku.W
supermarketach spotykamy to
miêso,ale z importu.Tymcza-
sem wyj¹tkowo smaczne miê-
so z wrzosówek (stara,regio-
nalna rasa) nie jest spotykane
w sklepach czy halach.Nasze
województwo nie ma równie¿
dop³at unijnych do produkcji
owczarskiej.Trwaj¹ starania o
wpisanie rasy regionalnej
(wrzosówki)jako specjali-
stycznej hodowli tradycyjnej w
Unii Europejskiej.Mieczys³aw
Raczkowski z hodowcami za-
biegaæ bêdzie o odzyskanie
rynku lokalnego jagniêci-
ny,przynajmniej do poziomu
sprzed 20 lat w naszym woje-
wództwie.                     (piw)

Wed³ug ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. organizmami
genetycznie modyfikowanymi nazywa siê organizmy inne ni¿
organizm cz³owieka, w którym materia³ genetyczny zosta³ zmie-
niony w sposób niezachodz¹cy w warunkach naturalnych. Pro-
ces ten polega na sztucznym wstawieniu obcych genów do
materia³u genetycznego drugiego organizmu. Dany gen lub gru-
py genów przenoszone s¹ w sposób przekraczaj¹cy granice
miêdzy gatunkami, np. geny zwierz¹t do roœliny. Przyk³adem
mo¿e byæ soja czy kukurydza z genami bakterii. W celu prze-
mieszczenia genów pomiêdzy ró¿nymi gatunkami wykorzysty-
wane s¹ agresywne wirusy. W przebiegu tego procesu tylko
nieznaczny procent organizmów ulega modyfikacji. Aby od-
dzieliæ od siebie organizmy zmodyfikowane i niezmodyfikowa-
ne wykorzystuje siê antybiotyki stosowane w dzisiejszej medy-
cynie m.in. aminoglikozydy. Prze¿ywaj¹ tylko te, które wyka-
zuj¹ odpornoœæ na antybiotyki. W wyniku tego powstaj¹ rako-
twórcze wirusy, których losów nie da siê przewidzieæ, nato-
miast zmodyfikowane organizmy mog¹ przenosiæ antybiotyko-
odpornoœæ na ludzi, zwierzêta i roœliny.

Czy GMO siê op³aca?

Warzywa i owoce s¹ zwykle du¿o wiêksze, bardziej sy-
metryczne i maj¹ intensywniejsz¹ barwê, jednak skutki ich sto-
sowania mog¹ byæ nieprzewidywalne dla otoczenia. Roœliny
odporne na herbicydy mog¹ krzy¿owaæ siê zarówno ze spo-
krewnionymi gatunkami roœlin uprawnych, jak i dziko rosn¹cy-
mi chwastami, co mo¿e skutkowaæ powstawaniem „super
chwastów”, do których zwalczania bêdzie konieczne u¿ycie
wiêkszej iloœci œrodków chwastobójczych. W tego typu roœli-
nach niespodziewanie mog¹ pojawiæ siê bia³ka, w tym toksyny
i alergeny, bêd¹ce powodem wielu zagro¿eñ zdrowia cz³owie-
ka i œrodowiska. Wprowadzenie technologii GM zaburza rów-
nowagê przyrody w istniej¹cych ekosystemach i w dalszej ko-
lejnoœci powoduje: wyja³owienie gleby, niskie plony i sta³e za-
gro¿enie chorobami. Nale¿y pamiêtaæ te¿, ¿e nasiona roœlin GMO
s¹ opatentowane, w zwi¹zku z tym s¹ one w³asnoœci¹ firmy,
która zmodyfikowa³a roœlinê w okreœlony sposób. Rolnik, który
chce uprawiaæ GMO zwykle musi podpisaæ umowê, oraz co
roku uiszczaæ op³atê licencyjn¹.

W Unii Europejskiej uprawy GMO stanowi¹ 0,2%
wszystkich upraw. A 8 krajów UE wprowadzi³o ca³kowity za-
kaz upraw GMO na swoich polach i s¹ to Niemcy, Francja,
W³ochy, Wêgry, Grecja, Luksemburg, Austria, Bu³garia. Kon-
sumenci wol¹ ¿ywnoœæ otrzymywan¹ tradycyjnymi metodami,
co powoduje problemy ze zbytem produktów GM.

Stosunek polskiego prawodawstwa do GMO

W Polsce 28 stycznia 2013 r. G³ówny Inspektor og³osi³
akty prawne reguluj¹ce sprawy zakazu uprawy odmian roœlin
zmodyfikowanych genetycznie:

1. Ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r (Dz.
U. z 2012, poz. 1512)

2. Wydane na podstawie art. 104 ust. 9 tej ustawy, 2
rozporz¹dzenia Rady Ministrów:

- w sprawie zakazu stosowania materia³u siewnego od-
mian kukurydzy MON810,

- w sprawie zakazu stosowania materia³u siewnego ziem-
niaka Amflora.

W zwi¹zku z powy¿szym Pañstwowa Inspekcja Ochro-
ny Roœlin i Nasiennictwa ma obowi¹zek prowadziæ nadzór nad
stosowaniem materia³u siewnego oraz kontrolowaæ przestrze-
ganie zasad i wymagañ z zakresu stosowania materia³u siew-
nego. Nieprzestrzeganie przepisów bêdzie wi¹za³o siê z okre-
œlonymi sankcjami. Aby unikn¹æ ewentualnych nieporozumieñ
podczas kontroli nale¿y pamiêtaæ o przechowywaniu dokumen-
tów zakupu materia³u siewnego kukurydzy oraz etykiet urzê-
dowych, którymi oznakowane s¹ wszystkie opakowania tego
materia³u. Dokumenty te bêd¹ podlega³y sprawdzeniu podczas
kontroli PIORiN przestrzegania zakazu stosowania odmian
GMO. Brak etykiet na opakowaniu bêdzie œwiadczy³ o niele-
galnym pochodzeniu materia³u siewnego.

Anna Obermiler

Czym jest GMO?
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 W tym roku podczas
Miêdzynarodowych Targów
Przemys³u Spo¿ywczego w
Poznaniu spó³dzielnia w Haj-
nówce zosta³a doceniona przy-
znaniem tytu³u „Polski Produ-
cent ¯ywnoœci” za chleb
swojski. Nie jest to pierwsze
wyró¿nienie dla spó³dzielni.
Wielokrotnie doceniano wy-
sok¹ jakoœæ i innowacyjnoœæ
us³ug i produktów.

Cieszymy siê bardzo z
otrzymanego tytu³u „Polski
Producent ¯ywnoœci 2012”,
który jest kolejnym potwier-
dzeniem, ¿e nasze pieczywo

Chleb Swojski z Hajnówki
jest smaczne i zdrowe. Obec-
nie rosn¹ca œwiadomoœæ kon-

sumentów znajduje odzwier-
ciedlenie w zwiêkszonym za-
interesowaniu produktami o
wysokiej jakoœci – mówi Pani
Prezes Bogdanowicz.

Rywalizacja obejmo-
wa³a 2 etapy: wojewódzki i
ogólnopolski. W I etapie wy-
boru produktów zas³uguj¹cych
na zaszczytny tytu³ Polski Pro-
ducent ̄ ywnoœci 2012 doko-
nywa³y Urzêdy Marsza³kow-

skie w naszym przypadku by³
to Podlaski Urz¹d Marsza³-
kowski. Nastêpnie nominowa-
ne produkty przesy³ane by³y
do oceny dokonywanej przez
ogólnopolsk¹ kapitu³ê. W
sk³ad komisji wchodz¹ specja-
liœci z zakresu technologii ¿yw-

noœci Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu.

O uzyskanie tytu³u
„Polski Producent ̄ ywnoœci”
ubiega³o siê w tym roku po-
nad 50 firm z ca³ego kraju.

Wysok¹ rangê przedsiêwziê-
cia podkreœla fakt, ¿e odbywa
siê ono pod patronatem Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
udzia³ w nim bierze liczna gru-
pa parlamentarzystów. Zaan-
ga¿owane s¹ równie¿ Urzêdy
Marsza³kowskie w ca³ym kra-

ju,  “a patronat medialny spra-
wuj¹ liczne media ogólnopol-
skie, regionalne i bran¿owe.

W ostatnim czasie
chleb ten otrzyma³ równie¿
„Spó³dzielczy znak jakoœci”.

Aby otrzymaæ certyfikat jako-
œci chleb swojski zosta³ pod-
dany wielu badaniom fizyko-
chemicznym przeprowadzo-
nym przez Instytut Biotechno-
logii Przemys³u Rolno-Spo-
¿ywczego w Warszawie.

Chleb swojski  to chleb

¿ytni wypiekany na zakwasie,
bez dodatku dro¿d¿y, bêd¹cy
Ÿród³em b³onnika i sk³adników
mineralnych – potasu, magne-
zu oraz ¿elaza.

Ewa Rudnicka

Festiwal teatralny
„Wertep” jednak siê odbêdzie.
Ministerstwo kultury pozy-
tywnie rozpatrzy³o odwo³anie
stowarzyszenia „Pocztówka”,
które jest organizatorem wy-
darzenia.

Przypomnijmy- kilka
tygodni temu zosta³ rozstrzy-
gniêty pierwszy
konkursowy nabór
w ramach tzw. pro-
gramów ministe-
rialnych. Niestety
ku zdumieniu or-
ganizatorów i
wspó³organizato-
rów festiwalu, nie
otrzyma³ on ¿adne-
go dofinansowania. W zwi¹z-
ku z tym jego istnienie by³o po-
wa¿nie zagro¿one. Stowarzy-
szenie „Pocztówka” skorzy-
sta³o jednak z procedury od-
wo³awczej. Wprawdzie prosi-
³a o 150 tysiêcy z³otych, a do-

sta³a tylko 100 tysiêcy, ale
dziêki temu „Wertep” w tym
roku na pewno siê odbêdzie.

- Có¿ bardzo siê cieszê
z takiego rozstrzygniêcia – ko-
mentuje Dariusz Skibiñski ze
Stowarzyszenia „Pocztówka”
– szkoda tylko, ¿e dzia³o siê to
przy takim niezrozumia³ym

zamieszaniu. Z tego co widzê
to wiêkszoœæ ministerialnych
pieniêdzy posz³a trafi³a do in-
stytucji bud¿etowych. Nie
wiem czy to jest w porz¹dku.
Trudno, ¿eby organizacje po-
zarz¹dowe mog³y coœ robiæ

bez wsparcia z zewn¹trz.
Wertep to miêdzynaro-

dowy festiwal teatralny, który
w ci¹gu kilki dni, zupe³-
nie za darmo, prezentu-
je po kilkanaœcie spek-
taklów w ma³ych miej-
scowoœciach naszego
regionu. W ubieg³ym

roku by³y to:
Narewka, Mi-
cha³owo, Cze-
remcha, Kleszczele,
Bia³owie¿a, Haj-
nówka). W tym roku
prawdopodobnie do-
³¹cz¹ jeszcze Miel-
nik, Orla, Policzna i
Drohiczyn.

Ministerstwo kultury
równie¿ pozytywnie rozpa-
trzy³o odwo³anie Fundacji Edu-
kacyjnej Jacka Kuronia na se-
zon teatralny w Puszczy Bia-
³owieskiej tj. realizacjê spek-
takli w teatralnej stodole w

Wertep uratowany
Teremiskach. Fundacja otrzy-
ma³a 40 tysiêcy z³otych.

 Mateusz Gutowski

Mój komentarz- Le-

piej póŸno ni¿ wcale.

Dobrze, ¿e ca³a histo-

ria z „Wertepem” zakoñczy-

³a siê w taki sposób. •le, ¿e

w ogóle jakaœ historia mu-

sia³a wokó³ tej ca³ej spra-

wy powstaæ. Szczerze mó-

wi¹c, nawet przy dobrych

chêciach, trudno zrozumieæ

pierwsz¹ decyzjê minister-

stwa kultury. Wymierzanie

ciosu w prê¿nie rozwijaj¹-

cy siê festiwal, o renomie nie

tyle wojewódzkiej, co na

pewno ogólnokrajowej, je-

œli ju¿ nie miêdzynarodowej,

jest zachowa-

niem nie tyle

dziwnym, co

po prostu nie-

zbyt m¹drym.

Szczególnie,

¿e oprócz

przyci¹gania

turystów, fe-

stiwal by³ i jest niew¹tpliw¹

atrakcj¹ dla mieszkañców

ma³ych miejscowoœci, którzy

na co dzieñ nie mog¹ spoty-

kaæ siê z teatrem. Trudno

zrozumieæ tutaj co jest prio-

rytetem w dzia³aniach mini-

sterstwa. Bo mam nadziejê,

¿e nie rozwój dzia³añ kultu-

ralnych tylko w du¿ych

oœrodkach, a jej zupe³nie

wyniszczenie w tych ma³ych,

szczególnie na wschodzie

Polski.

W wieku 90 lat w nie-
dzielê (7.04.2013r.) zmar³
Jerzy Wo³kowycki, za³o¿y-
ciel i wieloletni redaktor na-
czelny tygodnika "Niwa",
wspó³za³o¿yciel Bia³oruskiego
Towarzystwa Spo³eczno-Kul-
turalnego W œrodê
(10.04.2013r) zosta³ pochowa-
ny w rodzinnej Bia³owie¿y

Wo³kowycki urodzi³ siê
13 marca 1923 roku w Bia³o-

wie¿y. Po wojnie zdecydowa³
siê na studia w Moskwie, w
tamtejszym Instytucie Lite-
rackim im. Gorkiego. Ju¿ w
1948 roku stawia³ pierwsze
kroki jako literat, a we wrze-
œniu 1954 roku trafi³ do zespo³u
"Gazety Bia³ostockiej", gdzie
pracowa³ jako dziennikarz.
Przez krótki czas kierowa³
sekcj¹ kultury w Wydziale
Propagandy Komitetu Woje-

wódzkiego PZPR.
15 paŸdziernika 1955

roku z³o¿y³ wniosek o powo-
³anie Towarzystwa Kultury
Bia³oruskiej przy Zarz¹dzie
Wojewódzkim Towarzystwa
PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej.
Ostatecznie dopiero w 1956
roku w³adze zatwierdzi³y pro-
jekt stworzenia Bia³oruskiego
Towarzystwa Spo³eczno-Kul-
turalnego.

W 1956 roku Wo³-
kowycki stworzy³ redakcjê
tygodnika "Niwa", pisma
Bia³orusinów w Polsce.
Jego pierwsze wydanie
wysz³o 4 czerwca. Jako
redaktor naczelny praco-
wa³ przez 31 lat, do 1987
roku. Jednoczeœnie by³ jed-
nym z g³ównych za³o¿ycieli
Bia³oruskiego Stowarzy-
szenia Literackiego.
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Na Zalewie Siemia-
nówka odby³y siê zawody
wêdkarskie o Puchar Burmi-
strza Micha³owa.Czterdziestu
wêdkarzy z Bondar,Bia³owie-
¿y,Micha³owa,Narewki,Haj-
nówki i Siemiatycz ³owi³o ryby
spod lodu.Impreza trwa³a trzy

godziny.Na haczyki trafia³y
g³ównie p³ocie,leszcze i oko-
nie.

Pierwsze miejsce w
zawodach zaj¹³ Micha³ Cie³u-
szecki z Lewkowa Nowe-
go,gmina Narewka (na zdjê-
ciu),drugie Marek Bogucki z
Siemiatycz i trzecie miejsce
Wies³aw Kruk z Hajnów-
ki.Zwyciêscy otrzymali pu-
chary,dyplomy i nagrody rze-
czowe.

Najlepsi zimowi wêdkarze
Micha³ Cie³uszecki

chêtnie opowiedzia³ nam, sk¹d
ten sukces w ³owieniu ryb.

- Ryby ³owiê od co

najmniej dziesiêciu lat.Wêd-

kowa³em te¿ na mazurskich

j e z i o r a c h . N a j c z ê œ c i e j

je¿d¿ê na ryby z Konstantym

Cie³uszeckim.£owimy je na

stawach za Zak³adem Cera-

miki Budowlanej w Lewko-

wie Starym.Sukcesy przy-

chodz¹ po latach dobiera-

nia odpowiedniego sprzêtu

w ê d k a r s k i e g o , p r z y n ê t

itp.Trafia³y siê nam du¿e

szczupaki i karpie.Naj-

wiêksz¹ radoœæ wêdkarzowi

sprawiaj¹ kilkukilogramo-

we okazy.

tekst i fot.Jan Cie³uszecki

Lokalna Grupa Dzia³ania
"Puszcza Bia³owieska"
zaprasza na spotkanie

informacyjno-szkoleniowe
 Lokalna Grupa Dzia³ania "Puszcza Bia³owieska"

zaprasza na spotkanie informacyjno - szkoleniowe, doty-
cz¹ce naborów wniosków w ramach wdra¿ania Lokal-
nej Strategii Rozwoju w zakresie MA£YCH PROJEK-
TÓW, ODNOWY I ROZWOJU WSI, RÓ¯NICOWA-
NIA W KIERUNKU DZIA£ALNOŒCI NIEROLNI-
CZEJ oraz TWORZENIA i ROZWOJU MIKRO-
PRZEDSIÊBIORSTW objêtych Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Spotkanie odbêdzie siê 16 kwietnia
2013 roku o godzinie 9.00 w sali
konferencyjnej Urzêdu Gminy w

Narewce.

Szczegó³owych informacje o naborze nale¿y szu-
kaæ przede wszystkim na naszej stronie internetowej:
www.lgd-puszcza-bialowieska.pl, ale tak¿e na stronach
internetowych Urzêdu Marsza³kowskiego oraz ARiMR.

Lokalna Grupa Dzia³ania "Puszcza Bia³owieska"
Tel. 85 682 50 26

„Mikropo¿yczki dla Polski Wschodniej”
na terenie województwa podlaskiego

NAREWKA           NAREWKA

Fundacja Wspomaga-
nia Wsi realizuje na zlecenie
Banku Gospodarstwa Krajo-
wego program „Mikropo¿ycz-
ki dla Polski Wschodniej” na
terenie województwa podla-
skiego.

O po¿yczkê ubiegaæ siê
mog¹ mieszkañcy terenów
wiejskich i miast do 40.00
mieszkañców, prowadz¹cy
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, a
tak¿e rozpoczynaj¹cy dzia³al-
noœæ gospodarcz¹, którzy za-
trudniaj¹ nie wiêcej ni¿ 10 pra-
cowników razem z w³aœcicie-
lem, a roczny obrót lub ca³ko-
wity bilans roczny nie przekra-
cza 2 milionów EUR (ok. 8,4
mln z³).

Po¿yczka mo¿e byæ
wykorzystana na:

- finansowanie inwe-
stycji polegaj¹cych m.in. na
zakupie, budowie lub moder-
nizacji obiektów produkcyjno-
us³ugowo-handlowych,

- tworzenie nowych
miejsc pracy,

- wdra¿anie nowych
rozwi¹zañ technicznych lub
technologicznych,

- zakup wyposa¿enia w
maszyny, urz¹dzenia, aparaty
w tym tak¿e zakup œrodków

transportu bezpoœrednio zwi¹-
zanych z celem realizowane-
go przedsiêwziêcia,

- oraz inne cele gospo-
darcze przyczyniaj¹ce siê do
rozwoju MŒP.

Maksymalna kwota
po¿yczki wynosi 20.000 z³.

Oprocentowanie po-
¿yczki wynosi 5,51% w skali
roku.

Po¿yczki do 10.000 z³
udzielane s¹ na okres do 24
miesiêcy, natomiast po¿yczki
powy¿ej 10.000 z³ udzielane
s¹ na okres do 36 miesiêcy.
Kolejna po¿yczka mo¿e byæ
udzielona po terminowych
sp³atach rat po¿yczki poprzed-
niej.

Za konsultacje, pomoc
w przygotowaniu dokumenta-
cji po¿yczkowej oraz za pomoc
w okresie sp³aty po¿yczki
Doradca Terenowy ma prawo
¿¹daæ od po¿yczkobiorcy jed-
norazowej op³aty w wysoko-
œci do 3%, jednak nie wiêcej
ni¿ 400 z³.

Zabezpieczenie po-
¿yczki stanowi:

- porêczenie co naj-
mniej dwóch osób fizycznych
dla po¿yczek do 10.000 z³ i
trzech osób dla po¿yczek do

20.000 z³,
- weksel „in blanco”

wraz z deklaracj¹ wekslow¹
wystawiony przez po¿yczko-
biorcê ³¹cznie z porêczeniem
wekslowym wystawionym
przez porêczycieli i potwier-
dzonym przez ich wspó³ma³-
¿onków, niezale¿nie od rodza-
ju wspólnoty maj¹tkowej (tj.
rozdzielnoœci lub wspólnoty
maj¹tkowej).

Podpisanie umowy po-
¿yczki odbywa siê u Po¿ycz-
kobiorcy w obecnoœci Dorad-
cy Terenowego i porêczycieli
po¿yczki.

W celu uzyskania
szczegó³owych informacji oraz
otrzymania wszystkich doku-
mentów potrzebnych do uzy-
skania po¿yczki nale¿y siê
zg³osiæ do Doradcy Terenowe-
go Fundacji:

S³awomir Kiczkaj³o -
15-521 Bia³ystok, Zaœcianki,
ul.Modrzewiowa 63, tel. kom.
507 966 022, Tel. (085) 741 84
09

Eugeniusz Kowalski

– 17-200 Hajnówka, ul.Po³u-
dniowa 4, tel. kom. 609 252
333

Piekarnia

„ZIARENKO”

16 - 050 Micha³owo

ul. Fabryczna 12

Polecamy:

- chleb dla diabetyków

- chleb ¿ytni wiejski

(bez m¹ki pszennej i dro¿d¿y)

- chleb ¿ytni staropolski

oraz

wiele innych rodzajów

chleba, bu³ek, ciast,

tortów.

Zamówienia:

tel. 85 718 90 57
kom. 691 912 992

Micha³owo, Zab³udów,

Narew, Bielsk Podlaski,

Hajnówka, Bia³owie¿a, Gródek,

Krynki, Bia³ystok

i sprzeda¿ obwoŸna.

Pieczywo dowozimy

Placówka

Doskonalenia

Nauczycieli

w Bia³ymstoku

o r g a n i z u j e

w  GDAÑSKU

12-dniowe kolonie

rekreacyjne

dla dzieci ze szkó³

podstawowych

II turnus

22 lipca-02 sierpnia br.

 I turnus

08 - 19 lipca br.

Szczegó³owe

informacje i zapisy :

tel. 85 733 30 46

kom. 695 863 268

Zapraszamy !

Podlaskie projekty
w finale konkursu

"Polska Piêknieje"

 Dwie propozycje z
województwa podlaskiego
znalaz³y siê w finale VI kon-
kursu "Polska Piêknieje". 7
nowych cudów Funduszy Eu-
ropejskich wybior¹ internauci.

W kategorii "Zabytek"
nominowany jest Barokowy
Ogród Pa³acu Branickich w
Bia³ymstoku, a w kategorii
"Turystyka transgraniczna i
miêdzynarodowa" nominacjê
dosta³ realizowany przez Au-
gustów i samorz¹d wojewódz-
twa projekt "Kuchnia Pachn¹-
ca Tradycj¹".

Konkurs cieszy siê co-
raz wiêkszym zainteresowa-
niem. W tym roku wp³ynê³o
311 zg³oszeñ, z których nomi-
nowano 21 inwestycji. G³oso-
waæ mo¿na do koñca kwiet-
nia na stronie polskapieknie-
je.gov.pl.
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Wyniki z ubieg³ego roku
napawa³y optymizmem na
2013 rok. Kilkadziesi¹t tysiê-
cy przep³yniêtych kilometrów,
tysi¹ce hektolitrów "przemie-
lonej wody" oraz mnóstwo
spalonych kilocalorii, nagro-
dzony zosta³ rekordami ¿ycio-
wymi i upragnionymi medala-
mi na szczeblu województwa.

Z³oto, srebro, br¹z oraz
szeœæ miejsc w pierwszej dzie-
si¹tce, to dorobek Fina³u
Igrzysk i Gimnazjady Woje-
wództwa Podlaskiego w P³y-
waniu.

Zapewne tych medali
by³oby wiêcej, gdyby nie wy-
móg jaki jest stawiany przez
organizatora- Podlaski Woje-
wódzki Szkolny Zwi¹zek
Sportowy - ¿e zawodnik mo¿e
startowaæ tylko w jednym sty-
lu.

Wszystkim nale¿¹ siê
ogromne brawa za samo za-
kwalifikowanie siê do Fina³ów
Wojewódzkich, bior¹c pod
uwagê fakt, ¿e nale¿a³o
przejœæ dwa szczeble elimina-
cjii: powiatowe i grupowe.

Jednak w dalszym ci¹-
gu klas¹ sam¹ dla siebie by³a
najzdolniejsza nasza p³ywacz-
ka - Kaja Kruszewska. Kul-
tura bycia i skromnoœæ,  po-
parta niesamowit¹ pracowito-
œci¹ i zaanga¿owaniem za-
równo zawodniczki jak i jej
rodziców, mo¿e zaowocowaæ
w dalszym jej rozwoju.

Jednak trzy godziny tre-
ningu w sekcji i kilka godzin
przepracowanych indywidual-
nie nie wystarczy, ¿eby móc
rywalizowaæ na poziomie gim-
nazjalnym.

Mo¿emy jeszcze wielo-
krotnie cieszyæ siê z jej suk-
cesów, ale tylko wtedy gdy
przejdzie w prawadziwy wy-
czyn w profesjonalnym klubie.
Czy to jest ju¿ jest ten czas?
Ja i rodzice s¹dz¹, ¿e tak.
Mo¿e to byæ na pocz¹tek Ju-
venia, a póŸniej czas poka¿e.

W Igrzyskach Woje-
wódzkich, które odby³y siê
dnia 14 marca 2013 roku na
P³ywalni Centrum Sportu i
Rekreacji w Augustowie
wziê³o udzia³ 18 szkó³. W ogól-

nej punktacji dziewczêta z SP
5 H-ka  zajê³y XIII miejsce,
SP 6 – XIV miejsce i SP 2 H-
ka – XV miejsce. Natomiast

Pierwszy komplet medali w wojewódzkiej rywalizacji SZS
w kat. ch³opców SP 5 H-ka
zajê³a X miejsce, a SP 3 H-ka
– XVI miejsce.

Wyniki indywidualne
SP:

I miejsce w stylu mo-
tylkowym KRUSZEWSKA

KAJA (SP 5 Hajnówka) czas
- 0;33,72 pkt.13

II miejsce w stylu
grzbietowym KLIMIUK JU-
STYNA (SP 6 Hajnówka)
czas - 0;36,58  pkt.11

III miejsce w stylu kla-
sycznym ABRAMCZUK
DAMIAN S(P 5 Hajnówka)
czas 0;41,70 pkt.10.

V miejsce w stylu kla-
sycznym WORONIECKA
NATALIA  (SP 2 Hajnówka)
czas - 0;43,11 pkt.8

VII miejsce w stylu kla-
sycznym BONDARUK
KACPER (SP 3 Hajnówka)
czas - 0;46,06 pkt.6

VIII miejsce w stylu
grzbietowym KRUSZEWSKI
PATRYK (SP 5 Hajnówka)
czas - 0;41,42 pkt.5

W Gimnazjadzie Woje-
wódzkiej, która odby³y siê 5

marca 2013 r. w Aquaparku
w Suwa³kach wziê³o udzia³ 18
reprezentacji: dziewczêta z
PG DNJB H-ka zajê³y XIII
miejsce, a ch³opcy z PG 3 H-
ka XI miejsce.

Wyniki indywidualne
PG:

 VII miejsce w stylu
motylkowym DAWIDZIUK
EMIL (PG 3 Hajnówka) czas
- 31.35 pkt.6

 VIII miejsce w stylu
grzbietowym RYBAK JULI-
TA (PG DNJB Hajnówka)
czas - 38.35 pkt.5

 IX miejsce w stylu
grzbietowym NAZARUK
KAMIL (PG 3 Hajnówka)
czas - 34.74 pkt.4

O dalszych miejscach
naszych szkó³ zadecydowa³
brak sztafet (które odpad³y w
eliminacjach), gdzie punktacja
za poszczególne miejsca by³a
trzykrotnie wiêksza od indywi-
dualnych.

Kolorem czerwonym
zaznaczone s¹ rekordy ¿ycio-
we.

Janusz Ludwiczak

Ju¿ po raz trzynasty
zapraszamy mi³oœników ak-
tywnego wypoczynku oraz
dziewiczej przyrody do pozna-
wania terenów Podlasia Nad-
bu¿añskiego. Oprócz zmagañ
z rzek¹ umo¿liwimy zwiedza-

nie interesuj¹cych miejsc w
towarzystwie przewodnika,
który w ciekawy sposób przy-
bli¿y ich bogat¹ historiê. Przy
wieczornym ognisku, po zma-
ganiach z ¿ywio³em zapropo-
nujemy smaki lokalnej kuchni
oraz wystêp ludowej kapeli,
która porwie Pañstwa do
¿ywio³owej zabawy. Wszyst-
ko to z dala od wielkomiej-
skiego zgie³ku w bliskim kon-
takcie z natur¹.

Sp³yw podzielony jest

XIII Promocyjny Sp³yw Kajakowy rzek¹ Bug Mielnik – Drohiczyn - Brok
na 2 etapy :

etap I - od Mielnika
do Drohiczyna, w dniach 29 -
30 czerwca 2013r. (2 dni)

etap II - z Drohiczyna
do Broku w dniach 1 – 4 lipca
2013r. (4 dni).

 Szczegó³owe informa-
cje oraz karta zg³oszeniowa na
stronie www.siemiatycze.pl
oraz www.bug.pl.

Iloœæ miejsc ograniczo-
na. Decyduje kolejnoœæ zg³o-
szeñ.

Sp³yw organizowany
przez Stowarzyszenie Gmin,
Powiatów i Regionów Nadbu-
¿añskich przy finansowym
wsparciu Urzêdu Marsza³-
kowskiego Województwa
Podlaskiego.

Patronat medialny:
WrotaPodlasia.pl, Podlaska
Regionalna Organizacja Tury-
styczna, Wieœci Podlaskie.

PROGRAM
SP£YWU

ETAP I

Dzieñ pierwszy 29
czerwca 2013 r. (Sobota)

Zbiórka uczestników w
Mielniku na polanie Topolina
oko³o godz. 11 00.

Uczestnicy, którzy
przybêd¹ na t¹ godzinê bêd¹
mieli okazjê zwiedziæ t¹ uro-
kliw¹ miejscowoœæ z towarzy-
szeniem przewodnika, pood-
dychaæ atmosfer¹ historii wto-
pionej w przepiêkny mielnicki
krajobraz.

14 00 przewidywana
godzina startu - na wysokoœci
estrady, wyspy - „kêpy” bu¿-
nej – instrukta¿, oficjalne roz-
poczêcie sp³ywu

Na pierwsz¹ noc
uczestnicy sp³ywu zatrzymaj¹
siê w miejscowoœci Wólka
Nadbu¿na, gdzie bêdzie przy-
gotowane pole biwakowe.
L¹dowanie oko³o godz. 17 00,
oko³o 19 00 ognisko, wieczo-
rek zapoznawczy i biesiada z
zespo³em ludowym pod go³ym

niebem.
Dzieñ drugi 30 czerw-

ca 2013 r. (Niedziela)
7 30 – 8 00 pobudka,

rekreacja, œniadanie.
9 00 - 10 00 likwidowa-

nie biwaku, sprz¹tanie, wodo-
wanie kajaków

Wyp³yniêcie oko³o
godz. 10 00

Po dop³yniêciu do Dro-
hiczyna oko³o godz. 14 00
obiad. Godz. 15.00 zwiedza-
nie Drohiczyna z przewodni-
kiem.

ETAP II

Dzieñ trzeci, czwarty,
pi¹ty, szósty  1 – 4 Lipca 2013r.
(Poniedzia³ek - Czwartek)

Trasa Drohiczyn –
Brok

7 30 – 8 00 pobudka,
rekreacja, œniadanie.

9 00 - 10 00 likwidowa-
nie biwaku, sprz¹tanie, wodo-
wanie kajaków

Wyp³yniêcie oko³o
godz. 10.00

Noclegi w miejscowo-
œciach :Mo³o¿ew, £okcie,
Zgleczewo Pañskie. Po czte-
rech dniach fina³ sp³ywu w
Broku.

Szczegó³owe informa-
cje: Biuro Promocji Powia-

tu Siemiatyckiego, ul. Leg.

Pi³sudskiego 3, 17-300 Sie-

miatycze, pok. 129 (I piê-

tro), tel./fax 85/ 655 58 56,

promocja@siemiatycze.pl,

www.siemiatycze.pl
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